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1) Eerste keer aanmelden in Partnerweb 
- U gaat naar https://mijnkliksafe.nl. 
- Vul uw mailadres in en klik op Wachtwoord vergeten. 
- U ontvangt een mail met een link waarmee u het wachtwoord kunt 

wijzigen. 
- Let op! Het nieuwe wachtwoord moet minimaal 14 tekens zijn en mag 

alleen bestaan uit hoofdletters, kleine letters en cijfers. Géén andere 
tekens. 

- Als het wachtwoord gewijzigd is, kunt u inloggen in uw Partnerweb.  
- U ziet dan de volgende onderdelen: Klantenbestand, Mijn berichten, Mijn 

gegevens, Facturen en uw bedrijfsnaam.  
 

2) Aanmelden klanten DSL en FTTH  
Dit geldt alléén voor nieuwe klanten. 
- U gaat bovenin naar Klantenbestand. 
- Onderaan de pagina ziet u Aanmaken nieuwe klant en Vraagbundeling 

nieuwe klant. 
* Aanmaken nieuwe klant: zijn alle niet-Deltafiberklanten (DSL en FTTH).  
* Vraagbundeling nieuwe klant: zijn alleen nieuwe Deltafiberklanten. 

- Als een klant via deze weg is aangemeld, ontvangt u daar automatisch 
provisie over.  

 

3) Bestaande klanten upgraden/aanmelden  
Dit betreft upgraden, vraagbundeling aanmelden, doorgeven verhuizing. En 
geldt voor klanten die al aan uw Partnerweb gekoppeld zijn.  
- Op verzoek van de klant kunt u aanpassingen doorvoeren in het 

https://mijnkliksafe.nl van de klant.  
- U gaat in uw klantenbestand naar de betreffende klant en klikt hierop. 
- U klikt op Inloggen en ziet dan rechtsboven in uw scherm de klantnaam.  
- Klik op Abonnement. U ziet hier meerdere mogelijkheden. Klik op de 

gewenste optie.  
- Hier kunt u de betreffende wijziging doorgeven/aanvragen.  
- Zorg ervoor dat uw klant goed geïnformeerd is over wat u gaat doen en wat 

dit inhoudt voor de klant. 
 

https://mijnkliksafe.nl/
https://mijnkliksafe.nl/
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4) Provisiefacturen inzien  
- U kunt de facturen van de provisie die uitgekeerd is, hier inzien. 
- De facturen van installaties die u gedaan heeft, staan hier niet in.  
 
 

5) Gegevens en wachtwoord wijzigen van Partnerweb 
- Uw gegevens aanpassen doet u onder Mijn gegevens.  
- Om uw wachtwoord van Partnerweb te wijzigen, klikt u rechtsboven op uw 

bedrijfsnaam en dan Accountgegevens. U kunt hier uw wachtwoord 
wijzigen.  

- Let op! Het nieuwe wachtwoord moet bestaan uit 14 tekens en mag alleen 
bestaan uit hoofdletters, kleine letters en cijfers. Géén andere tekens. 

 

6) De klant kan u als partner toevoegen 
Een klant aan uw Partnerweb koppelen gaat als volgt. 
- De klant kan u als partner toevoegen in zijn/haar MijnKliksafe. 
- De klant logt in bij zijn/haar https://mijnkliksafe.nl. 
- Als hij/zij rechtsboven op zijn/haar naam klikt, komt er een uitrolmenu met 

meerdere opties - waaronder Partner.  
- De klant kan hierop klikken en uw partnernummer invullen.  
- Hij/zij is dan automatisch aan uw Partnerweb gekoppeld. Dit is voor u gelijk 

zichtbaar in uw Partnerweb. 
- Belangrijk is: als het een upgrade betreft, koppelt u dan eerst de klant en 

doe daarna de upgrade (dit i.v.m. de eventuele provisie). 
- Het is belangrijk dat de klant er goed van op de hoogte is, dat u dan inzicht 

heeft in de klantgegevens (dit in verband met AVG).  
 

7) Overige informatie: e-mailadressen en telefoonnummers 
- Telefoonnummer voor partners: 0341-274992 
- Mailadres supportvragen: kcc@kliksafe.nl 
- Mailadres facturen: facturen@inkoop.kliksafe.nl 
- Contactpersoon: Dorien Kolen, telefoon 06-12296929 
- Mailadres: partners@kliksafe.nl 
- Belangrijke wijzigingen en informatie vindt u op 

https://www.kliksafe.nl/documenten-voor-partners/ 
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