Eerste keer inloggen MijnDianet
HOE VRAAG IK EEN NIEUW ACCOUNT AAN?

1
Neem contact op met Dianet via mijndianet@dianet.nl voor de aanvraag van een
account. Vermeld hiervoor uw naam, BSN-nummer en e-mailadres in de mail. Wij
maken een account voor u aan.

2
U ontvangt een welkomstmail op het e-mailadres dat u heeft doorgegeven. In
deze mail zitten de algemene voorwaarden van MijnDianet. Die dient u te
ondertekenen en terug te sturen. Als wij de getekende voorwaarden hebben
ontvangen, nemen we contact op om u te identificeren en om uw gegevens te
verifiëren.

3
Daarna ontvangt u een e-mail. In deze mail staat uw gebruikersnaam en een link.
Door op de link te klikken komt u op een scherm waar u een verificatiecode in
moet vullen. Deze verificatiecode is naar uw e-mail verstuurd op het moment dat
u op de link klikte. Vul de verificatiecode in en klik op 'volgende'.

4
Vervolgens komt u op een scherm waar u uw eigen wachtwoord kunt instellen.
Vul uw zelfgekozen wachtwoord in en klik op ‘wachtwoord wijzigen’.

5
Hierna komt u automatisch op de startpagina van MijnDianet. U bent nu voor de
eerste keer ingelogd op MijnDianet.

Vervolg inloggen MijnDianet
HOE LOG IK NA DE EERSTE KEER IN?

1
Ga naar www.dianet.nl, klik op de knop ‘MijnDianet’. Of ga rechtstreeks naar
www.Dianet.force.com/portaal.

2
U komt dan op het inlogscherm van MijnDianet. Hier logt u in met uw
gebruikersnaam, dit is uw e-mailadres, en uw zelfgekozen wachtwoord.

3
Vervolgens komt u op een scherm waar u een verificatiecode moet invullen. Deze
verificatiecode is naar uw e-mail verstuurd. Iedere keer als u inlogt ontvangt u
een nieuwe verificatiecode in uw mailbox. Deze extra beveiligingsstap is nodig
voor de bescherming van uw gegevens.

4
U bent nu ingelogd op MijnDianet.

Heeft uw vragen over het gebruik van MijnDianet?
Bijvoorbeeld over het inloggen? Ben u uw wachtwoord vergeten? Of heeft u
een andere vraag? Neem gerust contact op met Dianet via 030 - 880 88 88 of
via mijndianet@dianet.nl. We helpen u graag verder!

