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MijnKliksafe 

In ‘Mijn Kliksafe’ kun je alle gegevens beheren, zonder daarvoor eerst contact met ons op te nemen. Zo 

ben je niet aan openingstijden gebonden. In onderstaande handleiding vind je alle functionaliteiten die  

MijnKliksafe biedt. 

1.1. Inloggen op ‘Mijn Kliksafe’ 

Als je wilt inloggen op ‘Mijn Kliksafe’, klik dan hier. 

Je komt dan op de volgende site terecht. 

 

 

Let op: je gebruikersnaam is het e-mailadres. 

 

Als je het wachtwoord niet weet, kan je via onderstaande stappen een nieuw wachtwoord aanvragen. 

Klik op ‘Wachtwoord aanvragen?’. Vervolgens vul je je e-mailadres in. 

Je krijgt op dit e-mailadres een e-mail binnen met een link om het wachtwoord te wijzigen. 

Klik vervolgens op ‘Klik om wachtwoord in te stellen’. 

 

Na het inloggen zie je het volgende. 

 
  

https://serviceweb.kliksafe.nl/
https://mijnkliksafe.nl/
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1.2. Contactgegevens wijzigen 

Klik op het menu ‘Mijn gegevens’ om je e-mailadres en/of telefoonnummer te wijzigen. 

Klik op ‘Mijn gegevens wijzigen’. Hier pas je je gegevens aan, klik daarna op ‘Gegevens opslaan’. 

 

 

1.3. Contract info 

Klik op het menu ‘Contract info’ om je abonnement te beheren. 
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Klik op ‘Wijzigen’  

Hier kun je je filter wijzigen. 

 

 

Bij het klikken op ‘Wijzigen’ kun je je filtertype veranderen. 
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1.4. Facturen 

Klik op het menu ‘Facturen’ om je facturen in te zien. 

De facturen die je in de lijst ziet, heb je reeds ontvangen op je contact-e-mailadres. Als je op een factuur 

klikt, zie je de betaalstatus. Door te klikken op ‘Bekijk hier de factuur’ wordt de factuur getoond in PDF-

formaat. 

 

1.5. Vragen 

Klik op ‘Vragen’ om een vraag te stellen. Vul je e-mailadres in en stel vervolgens de vraag. Het 

klantcontactcentrum zal je een antwoord sturen via het contact-e-mailadres. 
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1.6. Uitloggen 

Klik rechts bovenaan op je klantnummer. 

 

 

Klik op ‘Uitloggen’. 

 

 

 

 


