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MijnKliksafe 

In ‘MijnKliksafe’ 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, kun 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’. Daar pas je je gegevens aan, klik dan op ‘Gegevens opslaan’. 
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1.3. Contract info 

Klik op het menu ‘Contract info’ om je abonnement te beheren: uitbreiden, wijzigen of opzeggen. 

 

Internet: Abonnement aanpassen, upgrade naar een hogere snelheid of aanvragen van telefonie. 

Telefoon: Aanvragen extra nummer, aanpassen van huidige telefoonnummer en aanvragen van een 

  belbundel. 

Modem:  Welk type en modem huurmodem staat erop locatie en (indien van toepassing) de status 

  van de verzending via PostNL. 
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Klik op ‘Wijzigen’  

Hier kun je je abonnement wijzigen of een verhuizing doorgeven. 

 

 

Verhuizing 

Bij het klikken op ‘Verhuizen’ krijg je de postcodecheck. Vul hier de postcode in van je nieuwe locatie en 

klik op ‘Check postcode’. 

 

Je krijgt te zien wat er op de nieuwe locatie beschikbaar is, maak je keuze en klik op ‘Bestel nu’. 

 

Abonnement wijzigen 

Bij het klikken op ‘Abonnement wijzigen’ zie je wat de mogelijkheden zijn op de huidige locatie, 

maak je keuze en klik op ‘Bestel nu’. 

Let op! Het kan even duren voor de resultaten getoond worden. 
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Telefoon 

Klik op het telefoonnummer voor het in- of uitschakelen van telefoongidsvermelding, aanvragen 

belbundel of het aanvragen van een telefoonnummer. 

Telefoongidsvermelding  

In- of uitschakelen door het schuifje naar links of rechts te verplaatsen en klik op ‘Opslaan’. 
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Belbundel aanvragen 

Klik op ‘Belbundel aanvragen’ om de gewenste belbundel aan te vragen. 

 

Maak je keuze en klik op ‘Bestel nu’.  

 

Controleer je persoonlijke gegevens en klik ‘Ja ik ga akkoord met’ en klik op ‘Opslaan’. 
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Telefoonnummer aanvragen 

Klik op ‘Telefoonnummer aanvragen’  

 

Maak je keuze en klik op ‘Bestel nu’.  
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Maak je keuze: Nieuw telefoonnummer of Geporteerd nummer en klik op 

‘Bestel nu’. 

 

Controleer je persoonlijke gegevens, klik op ‘Ja ik ga akkoord met’ en klik op ‘Opslaan’. 
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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. 
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Gespreksdetails 

Onderaan de pagina heb je de mogelijkheid voor het inzien van gesprekdetails. 

Klik op ‘Gesprekdetails bekijken’. Let op: dit wordt geopend in een nieuw venster. 

 

1.5. Filterinstellingen 

Om een ander filter te kiezen of voor het wijzigen van het huidige filter, klik je op ‘Filterinstellingen’. 

Wil je eerst meer weten over het filter, voordat je kiest welk filter bij je past, klik dan hier. 

 

Door op de ‘blauwe i’ te gaan staan met de muis, krijg je uitgebreide informatie te zien. 

 

 

 

https://www.kliksafe.nl/welk-filter-past-bij-mij/
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Na het aanpassen van je filterinstellingen klik je op de knop ‘Gegevens Wijzigen’. 

 

1.6. E-mailinstellingen 

Op de pagina ‘E-mailinstellingen’ kun je de mailboxen beheren. Je kunt e-mailadressen toevoegen of 

verwijderen en mailboxen aanmaken. Ook is het mogelijk om een doorstuuradres in te vullen en de 

wachtwoorden te wijzigen van je e-mailaccounts. 

 

Verwijder e-mailadres: Verwijderen van je e-mailadres. 

Wijzigen wachtwoord: Wachtwoord bestaat uit minimaal 10 karakters, combinatie van hoofdletters, 

   kleine letters, cijfers en bijzondere tekens.  

Alias:   Een alias is een extra e-mailadres dat je aan ‘hoofd’emailadres koppelt. 

Doorstuur e-mailadres: Mail die gestuurd wordt naar je e-mailadres, direct laten doorsturen naar een 

   ander e-mailadres. Dit kan ook een niet-Kliksafe-adres zijn. 
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1.7. Telefonie-instellingen 

Op de pagina ‘Telefonie-instellingen’ kun je onder het tabblad ‘Telefonie’ je telefonie-instellingen 

beheren. Je kunt onder andere je voicemail instellen, in- en uitgaande gesprekken blokkeren en 

gespreksdetails inzien. 

1.8. 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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1.9. Webmail 

Door te klikken op ‘Webmail’ open je de webmail. 

 

1.10. Verhuizing 

Klik op ‘Verhuizen’, vul de postcode in van je nieuwe locatie en klik op ‘Check postcode’. 

 

Je ziet hier wat er op de nieuwe locatie beschikbaar is. Maak je keuze en klik op ‘Bestel Nu’. 
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1.11. Technische gegevens 

Klik rechts bovenaan op je klantnummer. Klik op ‘Technische gegevens’. 

 

Je krijgt een overzicht van welk filtertype ingesteld staat en de gebruikersnaam en wachtwoord van de 

internetverbinding. 

 

1.12. Uitloggen 

Klik rechts bovenaan op je klantnummer. Klik op ‘Uitloggen’. 

 

 


