Inloggen op ons Extranet
https://europeesche.nl/Extranet/

Eenvoudiger inloggen
Om op het Extranet van Europeesche Verzekeringen te komen, kunt u inloggen met een
gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gebruikersnaam en wachtwoord zijn hetzelfde als bij het oude
Extranet. De relatiecode die noodzakelijk was om op het oude Extranet te komen, heeft u nu niet
meer nodig. Een andere verbetering is dat u ingelogd blijft op Extranet, ook als u dagenlang weg bent
van uw computer.

Nieuw: Inloggen met een digitaal paspoort
Wilt u veilig gebruik maken van het extranet zonder steeds een gebruikersnaam en wachtwoord te
moeten onthouden? Dan is een Digitaal Paspoort iets voor u. Europeesche Verzekeringen biedt
ondersteuning aan het Digitale Paspoort van ABZ. Werken met het ABZ Digitaal Paspoort is snel en
gemakkelijk. Wanneer u het afgeschermde Extranet bezoekt, controleren wij uw identiteit aan de
hand van een digitaal certificaat en hoeft u niet langer in te loggen met uw gebruikersnaam en
wachtwoord.
Meer informatie over het digitale paspoort kunt u vinden op de website van ABZ. Heeft u al een
Digitaal Paspoort, dan kunt u hier een handleiding vinden voor de installatie hiervan.

1. De eerste keer inloggen op het Extranet van Europeesche






Heeft u het digitale paspoort in uw browser geïnstalleerd ? Ga dan naar het Extranet van de
Europeesche op https://europeesche.nl/Extranet/.
Mogelijk vraagt uw browser (afhankelijk van het type browser) welk certificaat u wilt
gebruiken voor deze website. Selecteer in dit geval het Digitale Paspoort van ABZ.
Wanneer u voor het eerst gebruik maakt van het digitale paspoort kunnen wij u nog niet
automatisch inloggen. Wij vragen u om daarom in te loggen met uw gebruikersnaam en
wachtwoord.
Direct na het inloggen krijgt u een melding dat wij een certificaat gedetecteerd hebben
o U kunt met de knop ‘Koppel’ uw certificaat koppelen aan uw account.
o Wilt u dit niet, dan kunt u kiezen voor ‘Ga door zonder te koppelen’.

Wanneer u in het vervolg het Extranet van de Europeesche bezoekt, kunnen wij u automatisch
inloggen op basis van uw Digitale Paspoort. U krijgt dan direct toegang zonder inloggegevens te
hoeven invoeren.

2. Digitaal Paspoort (ont)koppelen
Wilt u uw digitaal paspoort koppelen aan uw account bij Europeesche, of juist ontkoppelen?



Klik dan rechtsboven in beeld op uw naam.
In het menu ziet u de optie ‘Mijn account’ staan. Klik daarop en kies daarna voor ‘Bewerken’.
Op dit scherm vindt u de mogelijkheid om de koppeling met het Digitale Paspoort aan- of uit
te zetten.

