
Inleiding Wat is KeePass? 
 

KeePass is een programma uit het Open Source (Open Bron) aanbod, en derhalve 

gratis beschikbaar. Het doel van dit programma is om via een hoofdwachtwoord 

alle wachtwoorden die je nodig hebt op te slaan en als zodanig te gebruiken. 

Het is ondoenlijk om alle verschillende wachtwoorden te onthouden. Een andere 

simpele methode is alles op te schrijven in een schrift, maar dat strookt in wezen 

niet met het digitale karakter en de mogelijkheden die een pc ons biedt. 

Veiligheidshalve wordt ons aangeraden om voor iedere applicatie (apps) een 

ander wachtwoord te nemen en om na verloop van tijd een wachtwoord te 

wijzigen. 

Enfin, ook het gebruik van KeePass eist een disciplinair gedrag ten aanzien van 

het typen van de wachtwoorden. Wees hierin accuraat en neem de tijd om het 

GOED te doen. 

De wachtwoorden die je gebruikt worden in KeePass niet alleen opgeslagen, 

maar worden desgewenst ook automatisch bij het openen van een site ingevuld. 

Je kunt groepen aanmaken voor je wachtwoorden: bijvoorbeeld 1. Voor je e-mail 

accounts. 2. Voor je on-line winkels. 3. Voor je abonnementen. 4. Voor je 

verzekeringen. 5. Voor je clubs. enzovoorts. 

Voordelen: Beveiligde opslag voor wachtwoorden 

 

Handleiding Keepass 

Download Keepass via de volgende internetpagina 

http://keepass.info/download.html 

en kies dan voor Professional Edition 

KeePass 2.35 

Na het downloaden zie je links onder aan je bureaublad het Keepass.setup.exe bestand. Klik hier dan 

op. Klik in het volgende scherm op JA (Keepass mag wijzigingen in je systeem aanbrengen) 

Als taal kies je voor Nederlands 

Accepteer de licentie overeenkomst en klik 3x op volgende en dan op installeren en daarna op 

voltooien. 

 

http://keepass.info/download.html


Open Keepass d.m.v. icoon op bureaublad 

 

 

 

 

Vul hier je master wachtwoord in 

 

Dan kom je op de volgende pagina 



 

 

Kies hier de groep cq entry 

Bijv. voor e=mail 

 

 

Dubbelklik op de betreffende entry, in dit geval ziggo webmail en de gegevens zijn (m.u.v.. 

wachtwoord) zichtbaar 

 



 

 

Voor het aanmaken van een nieuwe groep 

Ga op AB staan en met re muisknop kies je voor add group 



 

In dit geval maken we een nieuwe groep Theater 

 



 

 

In de nieuwe groep maken we een nieuwe entry door in het re venster te klikken en dan op op de re 

muisknop en kies met li muisknop add entry 

 

Dan komen we in de nieuwe entry en geven dit een naam en vullen de gegevens voor zover mogelijk 

in. 



 

 

Wanneer je dan een pagina wilt openen, ga dan naar de betreffende entry en klik hierop met de re 

muisknop en ga via URL  naar Open with Google Chrome 



 

 

Daarna opent de opgegeven pagina zich in Google Chrome, in dit geval 

http://www.stadstheateralmelo.nl/inloggen 

 

 

 

 

 

http://www.stadstheateralmelo.nl/inloggen


Wanneer je de cursor plaats in het  veld username(gebruikersnaam) en je gaat dan terug naar de 

entry van het theATERHOTEL, KIES J MET DE RE MUISKNOP VOOR PERFORM AUTOTYPE. 

 

 

 

Automatisch wordt dan de username en het ww gevuld, waarna de inlog is voltooid. 

 

 

 



 


