
www.beobank.be/opvolgenvanuwaanvragen
- Elektronische handtekening

Om veiligheidsredenen raden wij u ten zeerste aan om de exacte naam van de site www.beobank.be in de adresbalk in te 
voeren om via Beobank Online toegang te krijgen tot uw rekeningen. Voeg deze site toe aan uw favorieten. 
Geef nooit uw bankcode of wachtwoord door via telefoon, e-mail, SMS of op sociale netwerken. Beobank zal u dat nooit op 
deze manier vragen. Meer tips en voorbeelden zijn te vinden op www.beobank.be

FRAUDE / PHISHING

VERKLARENDE E-MAIL

Om een lopende aanvraag te hernemen, volgt u de onderstaande stappen:

U hebt een e-mail ontvangen waarin wordt uitgelegd hoe u toegang krijgt tot uw aanvraag.

Ter herinnering, in deze e-mail vindt u de link (www.beobank.be/opvolgenvanuwaanvragen) die u in uw browser 
(bij voorkeur Google Chrome of Firefox) kunt gebruiken om in te loggen. 

SMS

U hebt ook een SMS ontvangen met uw tijdelijke wachtwoord. 

Opgelet! Dit wachtwoord is slechts één keer bruikbaar. Bij uw eerste login, moet u het veranderen en een 
nieuw wachtwoord kiezen, volgens de op het scherm beschreven regels.

Als u geen sms ontvangt, gelieve na te gaan of het nummer 8810 niet op uw blacklist staat en contacteer 
RingRing op 02/334.23.00 of via e-mail info@ringring.be om het nummer te deblokkeren.

Als u uw wachtwoord bent vergeten, klikt u op 'Wachtwoord vergeten?' boven de rode knop ‘Inloggen'. Voer uw 
e-mailadres en GSM-nummer in om een nieuwe SMS te ontvangen met een nieuw tijdelijk wachtwoord.

Om in te loggen hebt u uw e-mailadres nodig (hetzelfde adres dat u in uw aanvraag hebt opgegeven) en het tijdelijke 
wachtwoord dat u per SMS hebt ontvangen.

1) Surf naar www.beobank.be/opvolgenvanuwaanvragen
2) Voer uw e-mailadres in
3) Voer het tijdelijke wachtwoord in dat u per SMS hebt ontvangen

INLOGGEN

Als u uw e-mailadres of wachtwoord foutief hebt ingevoerd, krijgt u een foutmelding met het verzoek om uw 
wachtwoord te resetten. Klik erop om een nieuw tijdelijk wachtwoord per SMS te ontvangen of verbeter uw invoer.

Na 3 foutieve pogingen, zal uw wachtwoord geblokkeerd worden. Klik op 'Reset uw 
wachtwoord'.



HET WACHTWOORD WIJZIGEN

Op dit scherm gaat u verder met het wijzigen van uw wachtwoord. 
1) Voer in het veld 'Huidig wachtwoord' het wachtwoord in dat u per SMS hebt ontvangen en dat u hebt gebruikt 

om in te loggen. 
2) Voer in het veld "Nieuw wachtwoord" het wachtwoord van uw keuze in. 

Opgelet! Het moet minstens 8 tekens bevatten, waarvan 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 cijfer.

3) Bevestig uw nieuwe wachtwoord en klik op de rode knop ‘Uw wachtwoord veranderen'.

Als u wordt gevraagd om uw documenten elektronisch te ondertekenen, volg dan deze instructies: 

- Zorg ervoor dat u uw GSM bij u hebt, want u ontvangt een bevestigingscode per SMS.
- Deze code blijft geldig gedurende uw hele parcours.
- Nadat u de documenten hebt doorgenomen, moet u ze onderaan de pagina elektronisch ondertekenen door de 

code in te voeren die u per SMS hebt ontvangen. 

ELEKTRONISCHE HANDTEKENING

Voer uw e-mailadres en GSM-nummer in om een nieuw tijdelijk wachtwoord per SMS te ontvangen

Opgelet! Na 4 foutieve pogingen, zal uw toegang tijdelijk geblokkeerd worden. In dat geval moet u 30 
minuten wachten en het dan opnieuw proberen.

HET WACHTWOORD OPNIEUW INSTELLEN


