
 
 

 

 

V: Ik kom bij het inloggen op een pagina terecht met een Microsoft inlog, klopt dit? 

 

A: Klopt, wij gebruiken Microsoft als authenticatie partner. 

 

V: Wanneer ik zelf Office 365 gebruik kan ik dan ook met dit account in de portal inloggen? 

 

A: Ja dit is mogelijk, er wordt een koppeling gemaakt tussen uw eigen Office 365 account en 

onze portal, het voordeel is dat u met één account in kunt loggen. 

 

V: Kan ik direct inloggen in de portal? 

 

A: U ontvangt een uitnodiging voor onze portal, wanneer u deze accepteert en de stappen 

doorloopt dan kunt u daarna inloggen. Bij de uitnodiging zit een link naar een stappenplan. 

U moet dus altijd eerst eenmalig de uitnodiging accepteren voordat u kunt inloggen in de portal.  

 

V: Waar kan ik het stappenplan vinden voor het accepteren van de uitnodiging / gebruik 

klantportal? 

 

A: Hier staat het stappenplan: 

http://www.hoekenblok.nl/signature/KlantinstructieNieuwePortal2020.pdf 

 

V: Ik kom niet ingelogd in de portal, er wordt aangegeven dat het account niet bestaat. Hoe kan 

ik dit oplossen? 

A: Controleer goed of u niet al bent aangemeld op de computer met een Office 365 account 

van bijvoorbeeld uw werkgever of een privé account. Als dit het geval is dan kunt u of:  

 

- Het account laten aanpassen naar het mailadres waarop u al bent ingelogd op de PC. 

- Een privé of incognito venster starten in de internetbrowser, zie hier voor ook de vraag 

hieronder. 

 

 

V: Meerdere personen inloggen in de portal op dezelfde pc geeft bij mij problemen. Wat kan ik 

doen. 

 

A: Door de gebruikte techniek van Microsoft kan het door achtergebleven bestanden soms zo 

zijn dat het inloggen van meerdere personen op dezelfde pc problemen geeft.  

 

Om dit op te lossen kunt in de internetbrowser een zogenaamd incognito venster of privé venster 

starten en dan vanaf daar naar de portal gaan: https://mijnportal.securelogin.nu 
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Hoe start ik een privé of incognito venster: 

Chrome:  

https://support.google.com/chrome/answer/6130773?hl=nl&co=GENIE.Platform%3DDesktop 

 

Edge: 

https://support.microsoft.com/nl-nl/microsoft-edge/inprivate-browsen-in-microsoft-edge-

e6f47704-340c-7d4f-b00d-d0cf35aa1fcc 

 

Firefox: 

https://support.mozilla.org/nl/kb/privenavigatie-firefox-gebruiken-zonder-geschiedenis 

 

V: Ik ben mijn wachtwoord vergeten, kunnen jullie dit herstellen ? 

 

A: Door de gebruikte Microsoft techniek wordt er bij Microsoft een account aangemaakt. Wij 

kunnen dit helaas niet voor u herstellen.  

 

Wanneer u het met uw zakelijke Office 365 account heeft gekoppeld dan moet u hetzelfde 

wachtwoord gebruiken als wat u gebruikt om in te loggen in bijvoorbeeld uw mail.  

 

De andere optie is via de Microsoft methode het wachtwoord herstellen. 

Lukt dat ook niet? Vraag dan bij uw contactpersoon om uw account opnieuw aan te maken.  

 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/6130773?hl=nl&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.microsoft.com/nl-nl/microsoft-edge/inprivate-browsen-in-microsoft-edge-e6f47704-340c-7d4f-b00d-d0cf35aa1fcc
https://support.microsoft.com/nl-nl/microsoft-edge/inprivate-browsen-in-microsoft-edge-e6f47704-340c-7d4f-b00d-d0cf35aa1fcc
https://support.mozilla.org/nl/kb/privenavigatie-firefox-gebruiken-zonder-geschiedenis

