
 

Handleiding Mijn LEKSTEDEwonen 
 
 

Op Mijn LEKSTEDEwonen kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week online uw 
persoonlijke gegevens inzien en eventueel wijzigen. Bekijk uw woninggegevens, 
betaal de huur online (iDEAL) of meld een reparatieverzoek. Ook bent u als eerste 
op de hoogte van het laatste nieuws over onze (nieuwbouw) projecten. Ontdek snel 
de voordelen van Mijn LEKSTEDEwonen en activeer uw account. 
 
 

Account activeren 
Voordat u Mijn LEKSTEDEwonen kunt gebruiken, moet u eenmalig uw account activeren.  

1. Ga naar www.lekstedewonen.nl  

2. Klik rechtsboven op “Mijn LEKSTEDEwonen” 

3. Klik op “Heeft u een aanmeldbrief ontvangen. 

Klik hier.” 

4. Vul een zelfgekozen gebruikersnaam in. 
(minimaal 6 en maximaal 12 tekens) 

5. Vul een zelfgekozen wachtwoord in. (minimaal 6 

en maximaal 12 tekens, 1 hoofdletter en 1 cijfer) 

6. Vul uw persoonlijke huurdercode in. 
7. Vul uw geboortedatum in. (dd-mm-jjjj) 

8. Klik op de knop “Aanvragen”.  
 
Vervolgens kunt u uw persoonlijke gegevens controleren en indien nodig aanvullen of wijzigen. Klik 
op de knop “Aanvragen” en uw account is geactiveerd! U ontvangt een email met uw gegevens, 
wachtwoord en gebruikersnaam. Bewaar deze email goed en ga voorzichtig om met uw 
persoonlijke gegevens. 
 
 

Inloggen 
Nadat u zich voor de eerste keer geregistreerd heeft, kunt u voortaan inloggen met uw 
(zelfgekozen) gebruikersnaam en wachtwoord. 

1. Ga naar www.lekstedewonen.nl  

2. Klik rechtsboven op “Mijn LEKSTEDEwonen” 

3. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 

4. Klik op de knop “Inloggen” 
 
 

Gegevens wijzigen 
U kunt altijd uw persoonlijke gegevens of inloggegevens wijzigen. 

- Persoonlijke gegevens wijzigen? In het startscherm van “Mijn gegevens” kunt u uw persoonlijke 

gegevens aanvullen en/of wijzigen. De velden met een sterretje (*) kunt u aanpassen. Om de 

wijzigingen te bevestigen klikt u op de knop “Aanvragen”. Vervolgens zijn de wijzigingen direct 

verwerkt. 

- Inloggegevens wijzigen? Ga hiervoor in het linkermenu naar “Mijn gegevens” en klik vervolgens 

op “Wachtwoord wijzigen”. Vul daar uw nieuwe gebruikersnaam en/of wachtwoord in. Om de 

wijzigingen te bevestigen klikt u op de knop “Versturen”. 
Van beide wijzigingen ontvangt u een email met uw nieuwe gegevens. 



 

 
 

Wachtwoord vergeten? 
Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u dit online aanvragen. Klik op de inlogpagina van “Mijn 
LEKSTEDEwonen” op de link “Inloggegevens vergeten?”. Vul daar uw emailadres en 
gebruikersnaam in, dan ontvangt u direct een email met uw inloggegevens. 
 
Weet u uw gebruikersnaam (ook) niet meer? Neem dan contact met ons op. Wij versturen dan 
binnen twee werkdagen een brief met uw inloggegevens. In verband met de privacy verstrekken wij 
deze gegevens nooit telefonisch. 
 
 

Privacy en veiligheid 
Om te kunnen inloggen op uw pagina zijn een door u zelf bedachte gebruikersnaam en wachtwoord 
nodig. Zonder deze gegevens kunt u niet inloggen. Uw gegevens op “Mijn LEKSTEDEwonen” 
kunnen niet door anderen worden benaderd. Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord 
zorgvuldig!  
Geef uw gegevens nooit aan anderen. Onze medewerkers verstrekken nooit telefonisch uw 
wachtwoord of inloggegevens en zij zullen u daar ook nooit (telefonisch) om vragen.  
 
Mijn LEKSTEDEwonen bevindt zich via een HTTPS-verbinding in een beveiligde omgeving. Bij 
gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander 
onmogelijk moet zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden. HTTPS wordt ook gebruikt bij 
webwinkels en internetbankieren.  
 
Welke maatregelen kunt u nemen om uzelf te beschermen op internet? Bekijk de tips over veilig 
internetten op: www.nederlandveilig.nl/veiliginternetten. 
 
 

Vragen? 
Lukt het met deze handleiding toch niet om in te loggen, bent u uw wachtwoord kwijt of heeft u 
andere vragen over Mijn LEKSTEDEwonen? Bekijk dan de antwoorden in de rubriek “Veelgestelde 
Vragen” (FAQ) op www.lekstedewonen.nl. 


