Contact en wegwijzer
Graag uw aandacht:
Om ongewenste e-mail (spam) te voorkomen, vermelden wij geen e-mailadressen op deze
website.
Voor contact kunt u gebruik maken van een van de contactformulieren bij het onderwerp
(bestuur, lidmaatschap enz.)
Wij verzoeken u in al uw correspondentie uw HCC lidnummer en/of uw abonneenummer van de
SoftwareBus te vermelden.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van CompUsers staat open voor alle leden van HCC.
Wilt u:
lid van CompUsers worden? Volg de instructies op de pagina Lidmaatschap.
uw lidmaatschap van CompUsers opzeggen? Volg de instructies op de pagina Lidmaatschap.
een wijziging van uw adres, e-mailadres of dergelijke doorgeven? Dit doet u met een bericht aan
de ledenadministratie van CompUsers. HCC stelt het ook op prijs als u de wijziging in uw HCC
account aanbrengt.
Let op: Als u abonnee bent van ons blad de SoftwareBus moet u de wijziging ook doorgeven aan de
administratie van de Softwarebus.
als lid toegang wilt krijgen tot de aan leden voorbehouden pagina's en bestanden op de website?
Maak op de website een nieuw account aan.
een nieuw wachtwoord of gebruikersnaam aanvragen omdat u dit kwijt bent?
uw startpagina (home page) op deze site laten vermelden? Dat gaat via dit formulier.
Lukt het aanmaken van een nieuw account of het aanvragen van een nieuw wachtwoord niet ? Neem
dan contact op met de webmaster.

SoftwareBus
De SoftwareBus is het officiële tijdschrift van de Vereniging CompUsers, maar ook beschikbaar voor
HCC-leden en niet-leden.
Wilt u:
een abonnement op de SoftwareBus nemen? Volg de instructies op de pagina Abonnement op de
SoftwareBus.
uw abonnement op de SoftwareBus opzeggen? Volg de instructies op de pagina Abonnement op
de SoftwareBus.
een wijziging van uw adres, e-mailadres of dergelijke doorgeven? Volg de instructies op de pagina
Abonnement op de SoftwareBus.
Let op: geef als u HCC lid bent, een verandering van adres etc. ook altijd via uw HCC account door
aan HCC.
als abonnee toegang krijgen tot de aan abonnees voorbehouden pagina's en bestanden op de
website? Maak op de website een nieuw account aan.
een nieuw wachtwoord of gebruikersnaam aanvragen omdat u dit kwijt bent?
uw abonnement op de SoftwareBus per automatische incasso gaan betalen? Dat kan via dit
formulier.
een opmerking aan de redactie of de administratie van de SoftwareBus doorgeven? Kijk op de
pagina Redactie en Administratie.
een klacht over de bezorging van de SoftwareBus doorgeven? Neem contact op met de

abonnementenadministratie.
Lukt het aanmaken van een nieuw account of het aanvragen van een nieuw wachtwoord niet ? Neem
dan contact op met de webmaster.

CompUsers Nieuwsbrief
De periodieke Nieuwsbrief van CompUsers houdt u per e-mail op de hoogte van de activiteiten van
CompUsers.
Wilt u:
zich op de CompUsers Nieuwsbrief abonneren? Geef u op bij onze secretaris.
de toezending van de CompUsers Nieuwsbrief stopzetten? Klik op de link onder aan de door u
ontvangen Nieuwsbrief.
Als dat niet lukt kunt u het onze secretaris laten weten.
het e-mailadres voor toezending van de CompUsers Nieuwsbrief wijzigen? Laat het onze secretaris
weten.
andere vragen over of problemen met de CompUsers Nieuwsbrief doorgeven? Leg ze voor aan
onze secretaris.

E-mailadres of subdomein
Als lid van CompUsers kunt u een gratis uitgebreid e-mailaccount krijgen op de e-mailserver van
CompUsers (cumail.nl). Abonnees van de SoftwareBus hebben zelfs recht op een gratis subdomein dat
nog uitgebreider is en waar je meerdere e-mailaccounts op kunt maken. Lees er hier meer over.
Wilt u:
een e-mailaccount of subdomein aanvragen? Doe dat via de pagina Aanvragen e-mailaccount of
subdomein.
vragen en/of problemen met betrekking tot uw e-mailaccount of subdomein doorgeven? Neem
contact op met de Helpdesk.
een algemene vraag of opmerking over de e-mail dienst van CompUsers doorgeven? Neem contact
op met onze postmaster.

Onze platforms en thema's
Contact, ook voor vragen over het onderwerp van het platform of thema:
Platform
Platform
Platform
Platform
Platform
Platform
Platform
Platform

Android
DigiFoto
DigiVideo
Domotica en Thema Onze Digitale Woning.
Linux
Muziek
WebOntwerp
Windows

Bestuur
Wilt u contact met een van de bestuursleden? Ga dan naar de pagina Bestuur.

Deze website
Neem contact op met onze webmaster als u een opmerking over of probleem met de website hebt.

Hard- en software problemen
Voor allerlei problemen met hard- en software kunt u terecht bij de HCC!Vraagbaak en de HCC!forums.

Niet gevonden wat u zocht?
Stuur uw vraag, opmerking e.d. dan in via het algemene contactformulier.

