
Handleiding Gebruik Verzekeringskaart 

 

 

 

Ga naar https://app.verzekeringskaart.nl/  

Van ons heb je een GN en een WW ontvangen. Log daarmee in. Direct 

verschijnt onderstaand scherm. 

 

Klik in het linkermenu op Selecteren. Onderstaand scherm verschijnt. 

https://app.verzekeringskaart.nl/


 

Hier kun je nu aangeven welke verzekeringskaarten van welke 

maatschappij geselecteerd worden.  

1: kies hier voor Alles of Niets voor de gehele database.  

2: Kies je voor Niets dan is bij de naam van alle maatschappijen een (0) 

zichtbaar.  

3: Vergeet niet je keuze op te slaan. 

In het volgend scherm zie je dat je je keuzes verder kunt filteren. 

  



  

1: klik op de naam van de maatschappij: subcategorieën verschijnen. 

2-3-4: maak een keuze op maatschappij-niveau of per subcategorie of 

zelfs per verzekeringskaart (het aantal bij 1 zal wijzigen) 

Vergeet niet op te slaan! 

  



Kies in het linkerscherm vervolgens voor Insluiten. Onderstaand scherm 

verschijnt. 

 

De ASSU Verzekeringskaart is een module die je 

1: met een hyperlink ‘stand alone’ kunt gebruiken (URL) 

2: maar die je ook kunt iFramen in een website 

De URL kun je natuurlijk ook achter een tekst of achter een plaatje 

(button) plakken. Let er dan wel op dat je de module in een apart 

scherm laat openen. 

  



Hoe verstuur je nu een verzekeringskaart? 

Je bent ingelogd.  

1: Klik in het linkermenu op Versturen. 

 

2: In het scherm zijn de maatschappijen zichtbaar die je daarvoor het 

geselecteerd.  

3:Je vinkt de verzekeringskaart aan die je wilt gaan versturen naar je 

reatie. 

Scroll dan helemaal naar beneden en klik op Volgende. Onderstaand 

scherm verschijnt. 

 



 

1: vul de klantgegevens in 

2: vink je keuze aan: per e-mail of per SMS en vul respectievelijk of het 

e-mailadres of het 06 nummer van de klant in. 

3:Klik op volgende. Onderstaand scherm verschijnt. 

 

1: controleer alle gegevens 

2: klik op volgende en onderstaand scherm verschijnt. 



 

1: dit is de link die is verzonden. Zodra de klant er op klikt komt de 

gekozen verzekeringskaart tevoorschijn. 

2: stap 1 was een verzekeringskaart selecteren. 

3: stap 2 was de ontvanger definieren 

4: stap 3 behelst het daadwerkelijk versturen van de verzekeringskaart 

en bij stap 5 de bevestiging. 

Klik in het linkerscherm op Verstuurd. Onderstaand scherm wordt 

geopend. 

  



 

1: hier zie je een overzicht: wie heeft wanneer op welke wijze welke 

verzekeringskaart ontvangen. 

2: klik op het ‘aantal kaarten’ en je krijgt een overzicht van de 

verzonden verzekeringskaarten. 

 

Veel succes met het gebruik van deze handige applicatie! 


