
Ascol App Stappenplan 
Wanneer je de Ascol app hebt gedownload kun je inloggen. Kom je er zelf niet helemaal 
uit? Volg het stappenplan en ga aan de slag met de Ascol App!  

LET OP! Je hebt van ons een mail ontvangen over hoe je de Ascol App kan downloaden. 
In deze mail kun je ook je aanmeldcode, wachtwoord en persoonlijke QR code vinden. 
Deze heb je nodig om het stappenplan te doorlopen. Houd deze dus bij de hand! 

Stap 1. Wanneer je de app opent zie je het volgende scherm. Klik op het menu 
rechtsboven (de drie streepjes, 3 puntjes bij android). 

Stap 1. 
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Stap 2. Kies aanmelden. 

Stap 3. Je komt in een scherm met twee knoppen. Met de linker knop kan je aanmelden 
met je QR code. Deze QR code staat onderaan de mail. Met de rechter knop kan je 
aanmelden met je aanmeldcode en wachtwoord.  

Stap 2. Stap 3.  
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Stap 4. 

Aanmelden met je QR code: 

Wanneer je op de QR code-knop klikt kan je meteen de QR code scannen. Richt de 
telefoon op de QR code uit je mail. Er wordt nu gevraagd je wachtwoord in te vullen. Klik 
nu op OK. Je aanmeldcode heb je hierbij dus niet nodig.  

Aanmelden met je aanmeldcode en wachtwoord. 

Wanneer je op de rechter knop klikt kan je je aanmelden met je aanmeldcode en 
wachtwoord (uit je mail!). Vul deze in en klik op aanmelden.  

Stap 4. Aanmelden met je QR code.  Stap 4.  Aanmelden met je QR code. Stap 4. Aanmelden met je aanmeldgegevens. 
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Stap 5. Je komt nu in het pincode scherm. Met behulp van deze pincode kun je voortaan  
inloggen en heb je niet meer elke keer je aanmeldgegevens of QR code nodig. Bedenk een 
pincode en onthoud de code goed! Vul de pincode twee keer in.  

Stap 6. Klik op sluiten en aan de slag. Je kan nu je gegevens bekijken, polissen inzien, 
wijzigingen doorgeven en schade melden!   

Stap 5.  Stap 6.  
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Ben je er nu toch nog niet helemaal uitgekomen? Geen probleem! Neem contact 
met ons op en wij helpen je zo snel mogelijk verder.
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