
	  

Accountinformatie 
Nadat je bent ingelogd kun je je persoonlijke gegevens en je 
wachtwoord wijzigen. Daarnaast kun je foto's toevoegen aan reizen die 
je met Horizon Motor Reizen hebt gemaakt. In deze mail leggen we je 
kort uit hoe dit in zijn werking gaat.    
 
Inloggen & gegevens wijzigen    
Op de website van Horizon Motor Reizen kun je inloggen door 
rechtsboven op 'klantlogin' te klikken.    
 

 
 
  Er volgt dan een 'pop-up', hier kun je de gegevens invullen die in deze 
mail vermeld staan. Als je inlogt en je kopieert het wachtwoord uit 
deze mail, let er dan op dat je geen spatie mee kopieert. Indien je je 
wachtwoord bent vergeten kun je op 'wachtwoord vergeten' klikken. 
We sturen je dan een nieuw wachtwoord toe. Het e-mail adres 
waarmee je in kunt loggen blijft dan hetzelfde.    

 

 

 

 

 
 
Als je ingelogd bent zie je rechtsboven in plaats van 'klantlogin' 
'welkom ...' staan. Wanneer je hierop klikt kun je je persoonlijke 
gegevens en je wachtwoord wijzigen.    
 



	  

 
 
 Foto's toevoegen aan een reis 
  Het is mogelijk om je eigen vakantiefoto's met ons te delen via onze 
website. Ga hiervoor naar een reis die je met Horizon Motor Reizen 
hebt gemaakt. Vervolgens klik je op het tabje 'foto's van reizigers'.    
 

  
 
Als je nog niet ingelogd bent kun je inloggen door op de knop 'klant 
login' te klikken. Wanneer je ingelogd bent zie je dat de knop 
gewijzigd is naar 'foto's uploaden'. Zodra je hier op klikt volgt er een 
pop-up. Hier kun je gemakkelijk foto's van een mapje op je computer 



	  

naar het venster slepen. Je kunt ook bestanden op je computer 
selecteren door op 'bladeren' te klikken. Je kunt hier meerdere foto's 
tegelijk toevoegen.    
 

 
 
Alle foto's worden automatisch geselecteerd als ze geupload zijn. 
Mocht er een foto tussen staan die je toch liever niet toevoegt, kun je 
deze uitvinken. Tot slot kun je de foto's definitief toevoegen door op 
'fotos toevoegen' te klikken. Horizon Motor Reizen zal vervolgens de 
foto's controleren en bij goedkeuring publiceren op de website.    
 
 


