
Inloggen op www.techdata.nl 

Zodra u van Tech Data een mail ontvangen hebt met wachtwoord voor de website kunt u inloggen op 
www.techdata.nl. Na de eerste login met de gegevens uit de mail, zal u gevraagd worden om zelf een 
nieuw wachtwoord te creëren. 

Voorbeeld wachtwoord e-mail van Tech Data 

 
 

 

 
Uw Tech Data wachtwoord 
 
 
A new InTouch account was created for you. This is your login information: 
 
Customer Nr.: 123123 
Login name : Jeroen@Techdata.nl 
New Password: E1EB6621-15CA 
 
Please note that you have to change this password again at your next login  
If there are any questions please contact your InTouch administrator.  
Met vriendelijke groet / Kind regards,  
 
 
e-Commerce Team 
Tech Data Nederland bv 
Tolnasingel 2, 
NL-2411 PV Bodegraven 

 

   

Tech Data Nederland bv 
Tolnasingel 2 
NL-2411 PV BODEGRAVEN 

T: (+31) 088 133 40 00 
F: (+31) 088 133 40 50 
E: info@techdata.nl 

  
 

 

U heeft deze email ontvangen omdat u klant bent van Tech Data. Deze email valt onder de "transactionele emailingen". 
Neem contact op met uw salescontactpersoon voor meer informatie. 
 
© 2013 - Copyright Tech Data Nederland bv. 
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Eerste login 

Vul de gegevens in die u in de mail heeft ontvangen en klik op “Login” 

 

 

 

U krijgt nu de melding dat het inloggen succesvol was en dat 
u nu uw paswoord kunt personaliseren. 

 

 

 

  



Wachtwoord wijzigen 

Vul het wachtwoord uit de mail in bij “Current Password” en vul een zelf gekozen paswoord in bij 
“New Password”  en “Confirm new Password”. 

Het zelf gekozen wachtwoord moet 8 karakters lang zijn en bestaan uit minstens  1 cijfer.  Meer 
informatie over het creëren van een  veilig paswoord vindt u onderaan deze loginpagina door op 
Security Awareness te klikken. 

 

 

 

 

Daarna logt u automatisch in op de Tech Data site 

 



 

 

kunt nog steeds niet inloggen, dan kunt u contact opnemen via e-commerce@techdata.nl of via 
uw sales contactpersoon. Wij helpen u graag verder. 

mailto:e-commerce@techdata.nl

