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Inloggen op Mijn SnelStart:  

De Mijn SnelStart pagina biedt u toegang tot uw persoonlijke gegevens zoals o.a. uw licentiegegevens. Ook kunt u 

hier de (actuele) software downloaden.  

 

Om toegang te krijgen tot Mijn SnelStart dient u eerst in te loggen.  

 Geef uw E-mailadres: en Wachtwoord: en druk op Inloggen.  

Wachtwoord vergeten? 

Klik op de link Wachtwoord vergeten als u een nieuw wachtwoord toegestuurd wilt krijgen.  

Geen gebruiker gevonden? 

Dan zijn uw gegevens hier mogelijk nog niet bekend en dient u éénmalig een account aan te maken door u op de 

volgende wijze te registreren: 
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Nog geen account? 

Ik ben al klant bij SnelStart  

Kies voor deze button wanneer uw gegevens bij SnelStart bekend zijn maar u nog niet eerder ingelogd bent geweest 

op onze website. U dient zich hier dan éénmalig te registreren, met uw e-mailadres en uw bedrijfsgegevens 
(relatienummer en bedrijfsnaam). 

 

Let op! Na registratie ontvangt u een e-mailbericht waarin u de registratie dient te bevestigen. Dit doet u door op de 
link in het e-mailbericht te klikken. Nadat dit is gebeurd kunt u met uw e-mailadres en wachtwoord inloggen.  
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Ik ben nog geen klant bij SnelStart 

Kies voor deze button wanneer u nog nooit eerder (telefonisch) contact met ons heeft gehad en daardoor geen 
relatienummer heeft. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een bestelling zonder eerder telefonisch contact.  

 

Let op! Na registratie ontvangt u een e-mailbericht waarin u de registratie dient te bevestigen. Dit doet u door op de 

link in het e-mailbericht te klikken. Nadat dit is gebeurd kunt u met uw e-mailadres en wachtwoord inloggen.  

 


