
 

 

Nivaagaards Malerisamlings medlemsportal 
 

Nivaagaards Malerisamlings medlemsportal er for museets årskortholdere – her kan du både se og 

administrere dine årskort og opnå de rabatsatser, du har adgang til som årskortholder, på butiksvarer og 

arrangementsbilletter (ved at logge ind når du handler).  

Ønsker du at benytte dig af Nivaagaards Malerisamlings medlemsportal via webshoppen, skal du først 

oprette dig som bruger med den e-mail dit årskort er tilknyttet. Er du i tvivl om, hvilken e-mail du har 

oplyst til museet, kan du kontakte os på tlf. 49 14 10 17 eller cr@nivaagaard.dk  

Har du ikke en e-mail tilknyttet til dit årskort, kan du også kontakte os for at få tilknyttet en mail.  

Opret bruger:  
1. På museets hjemmeside eller webshop: klik på den lille figur øverst i højre hjørne:  

Museets hjemmeside: https://www.nivaagaard.dk/  

Museets webshop: https://shop.nivaagaard.dk/   

 

2. Ved loginbilledet, klik på knappen ’Opret ny bruger’ 

 
 

3. Udfyld dine oplysninger i de viste felter og tryk herefter på ’Opret bruger’. Husk, at den e-mail du 

skriver her, skal være den samme, som du har tilknyttet til dit årskort, ellers kan systemet ikke finde 

dine informationer.  

 

OBS! Nivaagaards Malerisamling kan ikke se din adgangskode, så vi anbefaler at skrive den ned. 

Hvis du glemmer adgangskoden, skal du ved næste login benytte linket ’Har du glemt din 

adgangskode’, hvorefter du får tilsendt en mail med nulstilling af adgangskode.  
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4. Du får nu beskeden:  

 
 

5. Nu vil du få tilsendt en mail til at aktivere din bruger.  

 

 
Når din bruger er aktiveret, vil du automatisk blive logget ind på medlemsportalen.  

 

 



 

 

Når du er logget ind 
 

1. Når du er logget ind, kan du se og administrere dine årskort eller opdatere oplysninger på din profil.  

 

Bemærk! Oplysningerne på din profil er ikke forbundet med de oplysninger, der er tilknyttet dit 

årskort. Har du ændringer til oplysninger tilknyttet dit årskort, kan du kontakte os på tlf. 49 14 10 

17 eller cr@nivaagaard.dk  

 
 

2. Når du er logget ind, og dit årskort er aktivt, kan du handle på webshoppen og opnå de rabatsatser 

du har ved at være årskortholder. Rabatten bliver fratrukket ved kassen.  

 

Møder du udfordringer, undervejs er du velkommen til at kontakte Carina Boe Reiche: 49 14 10 17 eller 

cr@nivaagaard.dk  
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