
 

 

  

Om met de Klic Aanvraag Service (KAS) te werken via Klic Beheer, 

is het noodzakelijk om de B2B-koppeling aan te zetten in te 

betreffende accounts bij MijnKadaster. In deze handleiding leest u 

hoe u deze aanpassing doet. 

  
 

 

 

Helpdesk 
Heeft u vragen of 

opmerkingen over 

deze handleiding, of 

behoefte aan extra 

uitleg, dan kunt u 

contact opnemen 

(werkdagen, van 9u 

tot 17u): 

servicedesk@goconnectit.nl 

085- 3377654 

INSTRUCTIE 

MijnKadaster-accounts koppelen 



Accounts MijnKadaster koppelen 
Voordat u een Klic-melding kunt aanvragen via www.klicbeheer.nl, is het noodzakelijk om de 

account(s) bij MijnKadaster te koppelen.   

Let op! 

E-mailadressen die eindigen op @klicbeheer.nl mogen nooit als standaard e-mailadres bij een 

gebruiker in MijnKadaster staan. Mails van het Kadaster of andere belanghebbende komen dan 

namelijk niet terecht in een e-mailbox en zijn dus niet te raadplegen. 

 Aanbeveling 

Voeg een algemeen e-mailadres (i.p.v. persoonlijk) toe bij een gebruiker in MijnKadaster, zodat 

belangrijke e-mailberichten altijd voor meerdere medewerkers te raadplegen zijn. 

  

Log in op www.mijn.kadaster.nl. inloggen met de inloggegevens van het beheerdersaccount. 

Klik in het linkermenu onderaan op ‘Service’ (1). 
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http://www.klicbeheer.nl/
http://www.mijn.kadaster.nl/


Klik vervolgens in het linkermenu onderaan op ‘Klantprofiel’ (2). 

 

 

 

Plaats een vinkje bij ‘Klic B2B Aanvraag’ (3) 
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Zet vervolgens bij de diverse gebruikers de B2B-koppeling aan door links te klikken op ‘Overzicht 

gebruikers’ (4) en in het volgende scherm op de inlogcode van een gebruiker te klikken (5) en 

hier wederom een vinkje te zetten bij ‘Klic B2B’ per inlogcode/gebruiker (6). 
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Nieuwe gebruikers toevoegen bij Mijn Kadaster 

Let op: Wanneer een nieuwe gebruiker wordt aangemaakt, moet de gebruiker eerst eenmaal 

inloggen bij het Kadaster om een nieuw wachtwoord in te voeren met specifieke eisen. 

Vervolgens kunnen deze inloggegevens worden toegevoegd aan www.klicbeheer.nl zodat er Klic 

meldingen kunnen worden aangevraagd. 

 

Inrichting in Klic Beheer 
 

Als de B2B-koppeling bij het Kadaster aanstaat, kan een gebruikersbeheerder in Klic Beheer de 

Klic Aanvraag Service inschakelen op regioniveau.  

Ga hiervoor naar: www.klicbeheer.nl  mijn bedrijf  regio’s beheren (1) 

 

 

Selecteer vervolgens de desbetreffende regio en klik op de knop ‘instellen Kadaster accounts’ (2) 
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http://www.klicbeheer.nl/
http://www.klicbeheer.nl/
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Klik vervolgens op de knop ‘toevoegen’ (3) om betreffende Kadaster-accounts toe te voegen. Vul 

daarna in: het klantnummer bij het Kadaster en de gebruikersnaam en het wachtwoord van dit 

Kadasteraccount.  
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