
 

    

 
[English version below]  

Uw wachtwoord gaat verlopen 

Geachte heer Medewerker, 

Binnenkort verloopt het wachtwoord van uw ULCN-account. Pas uw 
wachtwoord zo spoedig mogelijk aan. 

Het betreft uw account: medewerkervb 
Uw wachtwoord verloopt op: vrijdag 5 oktober 2018 om 16:20 uur 
(lokale Nederlandse tijd) 

Wijzigen wachtwoord 

Het wijzigen van uw wachtwoord verloopt via de toepassing Account 
Services. Na aanpassing is het nieuwe wachtwoord voor een periode van 
182 dagen geldig. 

Zolang u uw wachtwoord niet wijzigt, informeren wij u hierover 
regelmatig. 

Indien u de bovengenoemde datum laat verstrijken zonder uw 
wachtwoord te wijzigen, heeft u nog twee inlogpogingen, waarna uw 
toegang tot ULCN en onderliggende diensten wordt geblokkeerd. 

Gebruikt u dit wachtwoord ook op uw smartphone of tablet? 
Zo voorkomt u dat uw account wordt geblokkeerd:  

 Zet deze apparaten in de zogenaamde vliegtuig modus 
 Wijzig uw wachtwoord in Account Services 
 Stel op elk apparaat het nieuwe wachtwoord in 

Vragen? 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met 
de ISSC Helpdesk. 

Met vriendelijke groet, 
Bestuursbureau - Bedrijfsvoering - Functioneel Beheer ULCN 
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https://account.services.universiteitleiden.nl/?locale=nl
https://account.services.universiteitleiden.nl/?locale=nl
https://webmail.leidenuniv.nl/
http://www.student.universiteitleiden.nl/
http://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/expertisecentra/ict-shared-service-centre


Your password is about to expire 

Dear Mr Medewerker, 

The password for your ULCN account will expire shortly. Please update 
your password as soon as possible. 

This relates to your account: medewerkervb 
Your password expires on: Friday, October 5, 2018 at 16:20 hours 
(Dutch local time) 

Change password 
You can change your password in the Account Services application. 
Once you have updated your password, this will be valid for 182 days. 

We will continue to send you reminders until you have updated your 
password. 

If you have not changed your password by the date mentioned above, 
you will have two login attempts left. Once you have used these two 
attempts, your access to ULCN and its associated services will be 
blocked. 

Do you use this password on your smartphone or tablet? 

How to avoid your account being blocked:  

 Set these devices in 'flight mode' 
 Change your password in Account Services 
 Update the password for each device 

Questions? 
If you have any questions arising from this message, please contact the 
ISSC Helpdesk. 

Yours sincerely, 
Administration and Central Services - Administration Directorate - 
Functional Management ULCN 
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