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Volg de volgende eenvoudige stappen om een ander, of extra persoon, toe te voegen aan het Risico 
Register die de meldingen via e-mail wil ontvangen.

Vanuit het Risico Register ontvangt u meldingen wanneer er een wijziging plaatsvindt bij uw klanten, deze 
meldingen ontvangt u via e-mail. Het is mogelijk om de e-mail adressen van maximaal 3 personen toe te 
voegen aan de meldingen. Lees hier hoe u dit kunt doen. 

  Stap 1
Na het inloggen komt u terecht op de homepage. Hier vindt u aan de linkerkant de knop ´Risico Register´ 
Klik op de knop om naar het risico register te gaan.
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Meer hulp nodig? Neem contact op met uw accountmanager op 070-38 44 600 of e-mail naar info@creditsafe.nl.

Stap 2
Na het klikken op de knop ´Risico Register´ komt u op de samenvattingspagina van het Risico Register. Klik 
nu onder de kop Samenvatting portfolio op de naam van de portfolio waar u een e-mail adres wilt toevoegen 
of aanpassen.

Stap 3
U komt nu terecht in de portfolio waar u de bedrijven kunt zien die opgenomen zijn en verschillende 
instellingen kunt aanpassen. Klik hier bovenaan op de knop ´E-mailadressen´.



E-MAIL ADRES TOEVOEGEN OF AANPASSEN IN HET RISICO REGISTER4

Stap 4
Onderaan deze pagina ziet u de kop ´E-mailadressen toevoegen`. Hier ziet u het e-mailadres waar de 
meldingen op dit moment naartoe gestuurd worden aan de rechterkant staan.

Een e-mailadres aanpassen
Om het huidige e-mailadres aan te passen klikt u op het e-mailadres, deze wordt nu blauw. Vervolgens klikt 
u op het pijltje naar links. Het e-mailadres verplaatst zich nu naar de linkerkant onder de kop ´Emailadres 
toevoegen om waarschuwingen te ontvangen´. Hier kunt u het e-mailadres aanpassen en vervolgens 
weer terugzetten naar het rechter vakje door op het pijltje naar rechts te klikken.  Klik nu op de groene knop 
´Opslaan´ om de wijziging op te slaan.

Handige tip

Wist u dat u meerdere portfoilio´s kunt aanmaken. Denk bijvoorbeeld aan een portfolio voor hoog risico 
klanten, uw concurrenten of uw leveranciers. 



E-MAIL ADRES TOEVOEGEN OF AANPASSEN IN HET RISICO REGISTER 5

Meer hulp nodig? Neem contact op met uw accountmanager op 070-38 44 600 of e-mail naar info@creditsafe.nl.

Een e-mailadres toevoegen

Om een e-mailadres toe te voegen vult u het toe te voegen e-mailadres in in het vakje onder de kop 
´E-mailadres toevoegen om waarschuwingen te ontvangen´. Na het invullen klikt u op het pijltje 
naar rechts.

Het e-mailadres komt nu in het rechtervakje terecht. Klik nu op de groene knop ´Opslaan´ om de 
instelling op te slaan. Vanaf dit moment ontvangt het nieuw toegevoegde e-mailadres de meldingen 
van deze portfolio. 

Let op!

Als u een e-mailadres aanpast of toevoegd geldt dit alleen voor de portfolio waar u dit aanpast.
Wilt u de wijziging ook doorvoeren in de andere portfolio´s dan moet u deze per portfolio aanpassen.
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Internationale Risico Register
Het Risico Register is ook internationaal. U kunt bedrijven monitoren in de landen:

 België Ierland Verenigd Koninkrijk

 Duitsland Italië Verenigde Staten

 Frankrijk Nederland Zweden
 

Elk land kent zijn eigen Risico Register. Dit betekend dat u het wijzigen of toevoegen van een e-mailadres 
voor het ontvangen van de meldingen ook per land moet instellen.


