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Praktische Gids 

De nieuwe inlogprocedure 

Atradius Online diensten 
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Eerste registratie 

Vanaf 10 oktober zult u naar het nieuwe klanten inlogscherm geleid worden. Dit scherm is hetzelfde of u 

nu wenst in te loggen voor Serv@Net of voor Atradius Insights.  

 
 

Indien u op Serv@Net of Atradius Insights klikt, zult u onderstaand scherm te zien krijgen.  

Gelieve uw gebruikersnaam en wachtwoord te willen invullen en op “log in” te klikken.  
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Registratie van uw account 

Nadat u op « log in » geklikt hebt zullen er u enkele bijkomende vragen gesteld worden om uw account 
te kunnen vervolledigen. Deze info zal u slechts eenmalig gevraagd worden.  

 

De eerste stap –Veiligheid 

In deze stap kunt u uw wachtwoord aanpassen en het vervangen door een « complexer » wachtwoord.  

Gelieve even op het “?”  icoon naast uw wachtwoord te willen klikken om de veiligheidseisen te bekijken 

nodig voor het aanmaken van uw nieuw wachtwoord.  

Er zal u ook gevraagd worden 3 extra veiligheidsvragen te kiezen en beantwoorden. Deze vragen zullen 

u nadien gesteld worden indien u een keer uw wachtwoord wenst te wijzigen of wanneer u uw 

wachtwoord zou vergeten zijn.   

 

 

Stap 2: Uw persoonlijke gegevens 

In deze stap :  

Zal u gevraagd worden 2 maal uw e-mailadres in te vullen. We zullen dit adres gebruiken om u te 

verwittigen wanneer uw wachtwoord weldra zal vervallen. U zult eveneens op dit adres alerts 

ontvangen vanuit Serv@Net, indien u voor deze optie gekozen hebt.  

Het is niet mogelijk hetzelfde e-mailadres te gebruiken voor verschillende accounts.  

Vervolgens zal u nog wat extra informatie gevraagd worden. Uw voornaam is optioneel maar uw naam 

is verplicht in te vullen.  

In deze stap kunt u ook uw taalkeuze instellen. 
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Na uw persoonlijke gegevens te hebben ingevuld, klikt u op « Volgende » om terug naar het 

homescherm van Serv@Net te worden doorverwezen :  
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U bent uw wachtwoord vergeten ? 
 

Indien u uw wachtwoord vergeten bent gelieve dan op het vak « Wachtwoord vergeten ? » te klikken in 

het inlogscherm.  

 

 

Gelieve dan eerst uw gebruikersnaam in te vullen en op « Volgende » te klikken . 

 

 

Gelieve vervolgens op uw persoonlijke veiligheidsvragen te antwoorden en op « Volgende » te klikken.  
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U kunt nu uw wachtwoord aanpassen.  

Gelieve even op het “?”  icoon naast uw wachtwoord te willen klikken om de veiligheidseisen te bekijken 

nodig voor het aanmaken van uw nieuw wachtwoord.  

 

 

Nadat u uw nieuw wachtwoord aangemaakt hebt, kunt op « terug naar het login scherm » klikken, wat u 

toelaat opnieuw in te logen met uw nieuw wachtwoord.  
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Uw persoonlijke gegevens updaten 

Om uw persoonlijke gegevens up te daten, dient u op « Gebruikersprofiel » te klikken.  

Dit scherm is zowel via Serv@Net als Atradius Insights bereikbaar.   

Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens via Serv@Net, gelieve op de link “Gebruikersprofiel” 

te klikken in het menu «Gebruikersprofiel».  

 
 

Om toegang te krijgen tot uw gebruikersprofiel vanuit Atradius Insights, gelieve op het hieronder 

aangeduide icoon te klikken. 
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