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Stap 1 – Inloggen 

 

 

 

Om in te kunnen loggen op Mijn Gazprom Energy dient u zich eenmalig te registreren met een e-

mailadres en een door u in te stellen wachtwoord.  

Hiervoor klikt u op de link ‘Nog niet aangemeld?’. 

  



Stap 2 – Aanmelden Mijn Gazprom Energy 

 

 

 

Op deze pagina vult u het e-mailadres in waarop u onze communicatie ontvangt en geeft u het 

gewenste wachtwoord op. Dit wachtwoord kunt u zelf bepalen. 

Om een zo veilig mogelijk wachtwoord in te stellen, worden bepaalde voorwaarden gesteld. Gebruik 

voor het wachtwoord: 

- minimaal 8 karakters 

- 1 hoofdletter en kleine letter 

- 1 speciaal teken (bijvoorbeeld: !, *, /, &, enz.) 

- 1 cijfer 

Nadat u het wachtwoord heeft bevestigd klikt u op de knop ‘Aanmelden’.   



Stap 3 – Activatie via e-mail 

 

 

 

Op deze pagina wordt aangeven dat u via e-mail  

een bevestiging van uw aanmelding ontvangt.  

 

Deze e-mail bevat een activatielink waarmee u uw 

aanmelding voltooit. Hiernaast ziet u een  

voorbeeld van deze e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 



Stap 4 – Bevestiging aanmelding succesvol 

 

 

 

Nadat u de activatielink in de e-mail heeft aangeklikt, komt u op bovenstaande pagina uit.  

 

De aanmelding voor Mijn Gazprom Energy is nu succesvol voltooid.  

 

U kunt nu inloggen met uw e-mailadres en het ingestelde wachtwoord.  

 

Via de link ‘Klik hier om in te loggen’ gaat u direct naar de inlogpagina.  



Stap 5 – Inloggen met ingestelde gegevens 

 

 

 

Dit is de inlogpagina, waar u uw e-mailadres en het wachtwoord invult. Daarna klikt u op de knop 

‘Verder’. 

Ter controle ontvangt u via e-mail de verificatielink.  

 

  



Stap 6 – Verificatielink 

 

 

 

 
De e-mail met de verificatielink vindt u 

terug in uw e-mail inbox.  

 

Om in te loggen klikt u op de knop 

‘Inloggen’ in de e-mail.  

 

Hierna komt u uit op de startpagina van 

uw persoonlijke online omgeving, Mijn 

Gazprom Energy, waar u uw gegevens 

kunt inzien.  


