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1. Uitgenodigd worden om Mobi-ID aan te maken 
 
Om gebruik te kunnen maken van diensten van een bedrijf moet men met een Mobi-ID gekoppeld 
zijn aan dat bedrijf. De eerste stap daarbij is dat de persoon uitgenodigd moet worden door de 
Beheerder van dat bedrijf.  
 

1.1. Eerste stap - ontvangen van email met link om te koppelen 
 

 
Op de bovenste regel wordt de naam vermeld van het bedrijf waarvoor u de uitnodiging heeft  
ontvangen; halverwege deze mail de link waar u op moet klikken om het koppelproces te starten;  
let ook op dat deze uitnodiging maximaal 14 dagen na versturing geldig is. 

 

1.2. Met Mobi-ID koppelen aan een bedrijf 
 
Men kan met 1 Mobi-ID gekoppeld zijn aan meerdere bedrijven. Voordeel daarvan is dat men met 
dat ene Mobi-ID bij meerdere bedrijven kan inloggen, en dan per bedrijf bepaalde diensten kan 
aanspreken. Er volgen nu 2 routes: men heeft reeds een Mobi-ID of men heeft nog geen Mobi-ID. 
Zodra men op de link uit de mail klikt verschijnt dit scherm: 
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1.2.1. Men heeft nog geen Mobi-ID 

 
Kiezend voor “Ik heb nog geen Mobi-ID” volgen een 4-tal schermen die doorlopen moeten worden: 

 

    De regels met een punt ervoor moeten verplicht ingevuld worden, overige mogen leeggelaten worden;  
bij de regel Naamvoorkeur kan gekozen worden tussen geboortenaam  –  naam partner – naam  
partner-geboortenaam – geboortenaam-partner, hiermee kan men de naam die weergegeven wordt  
beïnvloeden, dit staat los/heeft geen effect op de gebruikersnaam/inlognaam (zie volgende scherm) 

 

 

 Het emailadres moet 2x ingetypt worden, dit is belangrijk omdat een foutief emailadres er voor zorgt  
dat dit Mobi-ID onbruikbaar wordt! De gebruikersnaam mag geheel vrijblijvend gekozen worden, maar  
zal worden geweigerd indien deze al bestaat. 
De uitnodigingscode staat reeds vooraf ingevuld, deze moet ongemoeid worden gelaten! 
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De voorkeurstaal is default Nederlands, hier kan ook gekozen worden voor ENG of FRA; de opties die  
daar onder worden vermeld, mogen vrijblijvend wel/niet aangevinkt worden, geheel naar eigen keus 

 
Vervolgens volgt het laatste scherm waarin een opsomming van alle gegevens die men hiervoor 

heeft ingevuld; indien gewenst kan men met de Vorige-knop onderin naar een vorig scherm gaan en 

bepaalde gegevens daar aanpassen: 

 

Na controle moet men akkoord gaan met de gebruikersvoorwaarden, deze zijn na te lezen door te  
klikken op de gebruikersvoorwaarden, tot slot kan men met Aanmaken het Mobi-ID aanmaken  

 

 

Let op: het Mobi-ID is met deze laatste stap nog niet actief 
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Na de stap Aanmaken volgt indien de aanmaak van het Mobi-ID is gelukt de volgende melding in 

beeld: 

 

Men klikt op Verder en sluit de bowser af.  

Vervolgens kijkt men in de emailbox van het emailadres dat men in dit proces heeft gebruikt. Staat er 

geen mail in de Inbox, controleer dan ook de SPAMbox. Deze mail moet men hebben ontvangen: 

 

De aanhef in de mail begint met de naam die men in het proces heeft opgegeven; indien bv gekozen  
voor partnernaam dan komt dat in deze regel tot uitdrukking. Vervolgens klikt men op de activatielink  
midden in de tekst weergegeven, pas nu is het Mobi-ID aktief en kan er mee gewerkt worden 

 

Let er op dat indien bovenstaande activatie-stap niet wordt uitgevoerd, het Mobi-ID (nog) niet 

gebruikt kan worden. Kan de activatie-mail niet meer worden teruggevonden dan is het Mobi-ID niet 

meer bruikbaar en kan ook niet meer worden hersteld. Men zal dan een nieuwe uitnodiging moeten 

aanvragen om een nieuw Mobi-ID aan te maken, waarbij dan niet meer dezelfde gebruikersnaam kan 

worden gekozen. 
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Verloopt het proces goed en heeft men op de activatie-link geklikt dan volgt dit scherm: 

 

Men klikt nu op verder en sluit wederom de browser af. Nu kan er worden ingelogd op 

www.mijnondernemersportaal.nl.  

 

1.2.2. Men heeft al een Mobi-ID 

 

Indien men reeds een Mobi-ID heeft hoeft men niet alle schermen te doorlopen zoals uit de vorige 

paragraaf, dat is dus een eenmalig proces voor dat betreffende Mobi-ID. Het volgende proces 

verloopt een stuk korter. 

Het begint weer met een uitnodigingsmail: 

 

Men kiest nu voor Ik heb al een Mobi-ID: 

 

http://www.mijnondernemersportaal.nl/
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Vervolgens vult men in het volgende scherm de gebruikersnaam van een bestaande Mobi-ID met 

betreffende wachtwoord in; ook hier is de uitnodigingscode reeds ingevuld en moet deze ongemoeid 

worden gelaten: 

 

 

Na Koppelen volgt dit scherm in beeld. Let ook op de bedrijfsnaam waaraan men nu is gekoppeld. 

 

Het Mobi-ID is nu gekoppeld en meteen bruikbaar. Nu kan er worden ingelogd op 

www.mijnondernemersportaal.nl.  

 

 

 

http://www.mijnondernemersportaal.nl/

