Een beveiligde e-mail sturen naar Boeren
op een Kruispunt
Om ons een veilige e-mail te sturen kan je gebruikmaken van de knop "Stuur veilig bericht"
op deze pagina of op de contactpagina. Elke Boeren op een Kruispunt-medewerker heeft ook
een link in de e-mailhandtekening waarmee je de medewerker rechtstreeks kan bereiken.

1. Starten met een veilige e-mail
Wanneer je hierop geklikt hebt kom je op ons ZIVVER-portaal terecht. Daar moet je je eigen
naam en e-mailadres invullen.
Klik vervolgens op de blauwe knop VOLGENDE.

2. Ontvanger kiezen
Deze stap hoef je niet meer te doen wanneer je rechtstreeks op de link in de emailhandtekening van een medewerker hebt geklikt.
Als je ons via de contactpagina op de website probeert te bereiken, zal je nu nog het emailadres van de Boeren op een Kruispunt-medewerker die je wil bereiken moeten
invullen. Als je dit niet weet kan je ook het vakje daaronder aanvinken. Dan komt je mail in
onze algemene mailbox terecht en bezorgen we deze zelf aan de juiste medewerker.
Wanneer dit ingevuld is wordt de knop onderaan blauw en kan je op STUREN klikken.

3. Controleer je mailbox
Wanneer je op onderstaand scherm uitkomt is het gelukt. Ga naar je mailbox, je zal een
nieuwe e-mail ontvangen hebben. Deze heb je nodig in de volgende stap.

4. Bevestiging via e-mail
Vervolgens zal je een e-mail ontvangen met 3 stappen. In stap 1 zie je een code. Kopieer of
onthoud deze code en klik op de blauwe knop bij stap 2.

5. Bevestigen via code
Er zal een nieuwe pagina openen. Daar moet je deze code invullen. Vervolgens kan je op
ONTGRENDEL BERICHT klikken.

6. Stuur ons een beveiligde e-mail
Nu ben je klaar om gegevens of documenten door te sturen via onze beveiligde omgeving.
Klik op Beantwoorden en typ je bericht.

