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REGISTREREN VIA https://www.vanoerle.be/klantenservice/klantenzone

HET DASHBOARD

U wordt doorgestuurd naar het ‘Dashboard’ van waaruit u online gegevens kan 
raadplegen rond ‘Uw polissen’ – ‘Uw Gebruikers’ – ‘Uw facturen’ of ‘Uw scha-
degevallen’. Het raadplegen van gegevens is pas mogelijk eens ons kantoor uw 
aanvraag tot toegang tot de klantenzone heeft geactiveerd. De status van uw 
aanvraag kan u opvolgen door te kiezen voor ‘Mijn Gebruikers’.

Eens ons kantoor uw 
aanvraag tot toegang 
tot de klantenzone 
heeft geactiveerd kan 
u gegevens van uw 
polissen of schade-
gevallen inkijken via 
het ‘Dashboard’.

De status van uw aan-
vraag tot toegang 
kan u opvolgen door 
te kiezen voor ‘Mijn 
Gebruikers’. U krijgt 
eveneens een e-mail 
wanneer de toegang is 
geactiveerd.

Om toegang te krijgen 
tot de klantenzone 
dient u zich eerst te 
registreren. 
Vul hiervoor het 
registratieformulier 
(tabblad ‘Registreer’) 
aan. 
Het paswoord mag 
u volledig vrij kiezen. 
Plaats een vinkje bij 
‘Aanvragen online 
verzekeringsdossier’. 
Bevestig met de knop 
‘Registreer’.
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TOEGANG VRAGEN TOT EEN BIJKOMEND DOSSIER

Merk op dat u ook de mogelijkheid heeft om een aanvraag in te dienen tot het
raadplegen van gegevens van uw vennootschap, partner, vereniging, bedrijf,…
Hiervoor kiest u via het ‘Dashboard’ voor ‘Mijn gebruikers’ en de knop ‘Iemand 
anders zijn polisgegevens consulteren’. U vult vervolgens het formulier verder 
aan.

Deze bijkomende aanvraag wordt eveneens doorgestuurd naar ons kantoor. 
U kan de status van deze aanvraag eveneens op elk moment verder opvolgen 
via ‘Mijn Gebruikers’.

Eens de bijkomende aanvraag geactiveerd is zal u onder ‘Mijn polissen’ of ‘Mijn 
schadegevallen’ niet enkel uw persoonlijke polissen terugvinden, maar eve-
neens deze van de bijkomende dossiers waartoe u toegang heeft gevraagd.

Wist u dat u via een-
zelfde gebruikers-
account (login) 
eveneens de 
gegevens kan raad-
plegen van uw 
partner, 
vennootschap, 
vereniging, bedrijf,…?

Heeft u problemen of heeft u nog 
vragen in verband met het gebruik 
van het klantenportaal? 
Contacteer mij!
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