
 
Handleiding My-Fleet voor thuis            Afschrijfsysteem thuis 
 
Het nieuwe afschrijfsysteem van Willem III kan ook thuis gebruikt worden. Vanaf 2 uur van te voren mag u een boot vanaf thuis 
afschrijven. Als u thuis een boot afschrijft, moet de reservering op Willem III nog een keer bevestigd worden (of geannuleerd). Als u 
thuis heeft afgeschreven en besluit toch niet te gaan, dan is vanaf thuis de afschrijving ook weer ongedaan te maken. 
 
Wat Hoe 
Snel een boot 
afschrijven 

• Ga via de link op de Willem III site naar het afschrijfsysteem. 
• Selecteer de boot van uw keuze door met de muis een balk te slepen van de begintijd tot de 

eindtijd die u wilt reserveren (zie voorbeeld hieronder). 

 
Gebruikersnaam en 
wachtwoord geven 
 
 

• Na het loslaten de muis verschijnt het reservering maken scherm. Daar moeten gebruikersnaam 
en wachtwoord ingevuld worden. 

• De gebruikersnaam is het lidnummer. Dit gebruikersnummer heeft u via email ontvangen. Er ligt 
ook een lijst met gebruikersnummers bij het afschrijfboek. Na het intoetsen van de 
gebruikersnaam met het toetsenbord op het aanraakscherm moet u even op het witte vlak in het 
wachtwoord gedeelte klikken met de muis of op de Tab toets klikken om het wachtwoord te 
kunnen ingeven. 

 
Het wachtwoord bestaat uit de eerste vier cijfers van uw postcode. Dit wachtwoord kunt U thuis 
wijzigen als u inlogt vanaf de Willem III site. 



 
 
Wat Hoe 
De verkeerde boot 
verschijnt of de tijd klopt 
niet 

• Dat kan gebeuren. U kunt de handeling weer ongedaan maken door met uw muis het kruisje te 
drukken. 

 
 
Reservering gelukt 

 
  
Reservering annuleren 
die u zelf gemaakt heeft 

• Klik op een reeds gemaakte reservering.  Er verschijnt een scherm met het gebruikersnummer van 
degene die de boot heeft afgeschreven.  U dient het wachtwoord op te geven. 

 
• Het annuleren van een reservering die iemand anders gemaakt heeft is niet mogelijk. 

 



 
 
Wat Hoe 
Sorteren van de lijst • Door te klikken op de knoppen Bootnaam, Type, Gewicht of Examen kan men de lijst sorteren.  

 
Inloggen voor meer 
mogelijkheden 

• “Naast het reserveren kunt u ook inloggen in de site door te klikken op “Inloggen” en uw 
gebruikersnaam en wachtwoord in te geven.  

Kiezen van een menu • Beweeg de muis over de menukeuzes. Er verschijnt een submenu onder de menu knop. Hier kunt 
u een keuze uit maken door met de muis naar beneden te bewegen naar het betreffende 
onderwerp en erop te klikken: Dooor te klikken op profiel kunt u uw gegevens muteren en 
bijvoorbeeld ook uw wachtwoord wijzigen 

 
 



 
 
Wat Hoe 
Het melden van schade • U kunt in het systeem rechtstreeks een schademelding invoeren. Deze schademelding wordt 

automatisch doorgegeven aan de materiaal commissaris 
• Klik in het menu op Schade en Melden 
• Vul het scherm in. Als u de knop “Adviseer uit de vaart” aanklikt, krijgen de overige gebruikers een 

waarschuwing  dat de boot beschadigd is. Alleen de materiaalcommisaris kan een boot echt uit de 
vaart nemen. Dan is de boot ook niet meer af te schrijven. 

 
 



 
 
Wat Hoe 
Opzoeken 
telefoonnummer of 
email adres van een 
ander lid 

• U kunt in het afroeisysteem, nadat u bent ingelogd, telefoonnummers en email adressen van 
andere leden opzoeken. 

• Als u niet wilt dat andere leden uw telefoonnummer kunnen opvragen, dan kunt u dat aangeven bij 
ledenadministratie@willem3.nl. Wij halen uw nummer en/of email dan van de lijst. 

 

 
Andere functies Via het menu kunt u ook diverse andere functies oproepen, zoals 

• Overzicht schades 
• Overzicht bevoegdheden per persoon 
• Diverse statistieken over het gebruik van het systeem 



 
 


