KlaverbladExtra.net | een account aanmaken als nieuwe gebruiker
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• Als de gebruikersbeheerder van uw
kantoor u heeft uitgenodigd, ontvangt u
een e-mail om een account aan te maken.
• Uw mobiele telefoonnummer is gekoppeld
aan deze uitnodiging en is in ons portaal
uw unieke nummer ter verificatie. We
gebruiken dit niet om u te bellen.
• Klik op ‘Account aanmaken’.

• Er wordt een SMS naar uw mobiel
gestuurd met daarin een code.
• Vul de code in en klik op ‘accepteer
uitnodiging’.
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• Na het accepteren, krijgt u het volgende
scherm te zien.
• Om nu en in de toekomst makkelijk in te
kunnen loggen, is het belangrijk dat alle
velden worden ingevuld.
• Ook hier wordt uw mobiele nummer
alleen gebruikt ter verificatie.
• Vul een wachtwoord in en bevestig die in
het kader daarnaast.
• Vink aan dat u akkoord gaat met de
algemene voorwaarden. Die kunt u lezen
door op de link te klikken.

• Klik vervolgens op ‘Maak account’.
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• U ontvangt weer een SMS met een code
op uw mobiele telefoon.
• Vul de code in en klik op ‘Bevestigen’.

• U hoeft alleen nog een twee-stapsverificatie in te stellen.
• Dit doet u door een authenticator app te
downloaden in de appstore, bijvoorbeeld
van Google.
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• Ga naar het menu van uw authenticator app.
• Voeg uw Klaverblad-account toe door op het
plusje te klikken en de QR-code te scannen
met de camera van uw telefoon.

• Uw Klaverblad-account is toegevoegd aan
de authenticator app.
• Voor elke nieuwe inlog verschijnt er een
unieke verificatiecode die u invult zoals
hiernaast wordt weergegeven.
• Als u de authenticator app niet installeert,
blijft u een SMS met een code ontvangen.
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• Als dit is gelukt, komt u op de homepage van
KlaverbladExtra.net terecht. Scrol hier even
rustig doorheen.

• In de grijze balk onderaan de homepage
zitten nog wat functies die handig voor u
kunnen zijn.
• Via ‘Mijn account’ komt u bijvoorbeeld
terecht in het selfservice portaal.
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eHerkenning toevoegen
• Hier kunt u eenvoudig aanpassingen doen
in uw account zoals het gebruik van
eHerkenning.
• Klik onder ‘Account toevoegen’ op
eHerkenning
• Kies hier uw provider van eHerkenning.
• Klik op ‘Verder’ en volg de instructies van
de provider.
• Als dit is gelukt, dan staat eHerkenning bij
gekoppelde accounts.
• Vanaf nu kunt u ook veilig inloggen met
eHerkenning.
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Heeft u hulp nodig?
• Wilt u meer informatie over ons portaal? Uw rayon- of relatiemanager helpt u graag.

• Heeft u problemen met inloggen? Kijkt u dan op www.klaverblad.nl op de pagina Voor adviseur.
Hier vindt u onder andere veelgestelde vragen met de antwoorden.

• Of stel uw vraag per mail via relatiebeheer@klaverblad.nl of bel naar 079 - 3 204 620.

Snelkoppeling
• Met de snelkoppeling: extranet.klaverblad.nl komt u gelijk uit op de inlogpagina van
KlaverbladExtra.net.
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