Stappenplan voor uw
‘Mijn Omgeving’

Stappenplan voor uw ‘Mijn Omgeving’
Met uw digitale account heeft u inzage in uw zorgverzekering, kunt u wijzigingen
aanbrengen en declaraties indienen. Een deel van onze site is echter in het Nederlands.
Met dit stappenplan leiden wij u door de meest gebruikte pagina’s.

Wilt u informatie over:
• Aanvragen nieuw account | ga naar pagina 3 t/m 7
• Wijzigingen doorgeven | ga naar pagina 8 t/m 11
• Inloggen op mijn bestaande account | ga naar pagina 12 en 13
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Volg onderstaande stappen om een nieuw account aan te maken.
(pagina 3 t/m 7)
Ga naar iak.nl/accountaanvragen.
U komt op onderstaand scherm waar u kunt inloggen (als bestaande klant) of
een nieuw account kunt aanvragen.
Ga naar ‘nieuw inlogaccount aanmaken’ en vul hier de volgende gegevens in:
• klant- of verzekerde nummer
• naam en voorletters
• geboortedatum
• e-mailadres
• mobiele nummer
Klik vervolgens op ‘verzenden’
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Uw aanvraag is in behandeling en u ontvangt van ons een e-mail ter bevestiging.

In deze e-mail vindt u een link met uw inloggegevens, activeer de link binnen 24 uur!
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Nadat u op de link heeft geklikt, komt u in het onderstaande scherm. Uw gegevens
worden automatisch gevuld. Klik op ‘inloggen’.

Als u ingelogd bent, komt u vervolgens op de homepage van ‘Mijn Omgeving’.

Hier vindt u informatie over uw verzekering(en) bij ons. Tevens kunt u op deze pagina uw
gegevens wijzigen. In het midden ziet u bij ‘Uw gegevens’, ‘Uw inloggegevens’ staan.
Als u hierop klikt, komt u bij uw eigen gegevens.
5

U kunt hier uw e-mailadres, mobiele nummer en wachtwoord wijzigen.
Als u voor de eerste keer inlogt adviseren wij u uw wachtwoord te wijzigen.

Het ‘huidige wachtwoord’ heeft u van ons per e-mail ontvangen. Vul deze hier in en vul
bij ‘nieuw wachtwoord’ een zelfbedacht wachtwoord in. Bij ‘herhaal nieuw wachtwoord’
bevestigt u dit wachtwoord. Wanneer u op ‘wijzig wachtwoord’ klikt, wordt uw nieuwe
wachtwoord opgeslagen.

U komt weer bij het vorige scherm. Klik rechtsboven op ‘naar mijn omgeving’ en
u gaat opnieuw een scherm terug (de homepage).
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U bent nu succesvol ingelogd en kunt uw polis inzien en wijzigen.
Ga hier terug naar boven
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Wilt u wijzigingen aanbrengen in uw persoonlijke situatie of in uw polis?
Volg hiervoor de stappen op pagina’s 8 t/m 11.
Als u bent ingelogd, ziet u onderstaand scherm.

Bij ‘Uw gegevens’ ziet u ‘Uw inloggegevens’ staan. Als u daarop klikt, komt u op
onderstaand scherm.

U kunt hier eenvoudig uw e-mailadres, mobiele nummer of wachtwoord wijzigen door
op ‘wijzigen’ te klikken.
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Bij ‘Uw gegevens aanpassen’, kunt u een ander postadres opgeven.
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U kunt hier ook aangeven op welke wijze u de post van ons wilt ontvangen.
Standaard staat dit op ‘post’. Wilt u liever e-mail? Wijzig dit dan hier en bevestig het door
op ‘wijzigen’ te klikken.

U komt nu weer op de homepage.
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Links onderin ziet u bij ‘Uw verzekeringen’ als eerste ‘Zorgverzekering’ staan. Klik hierop,
vervolgens op ‘Details bekijken’ en u kunt uw zorgverzekering inzien en wijzigen.
Ook kunt u hier declaraties indienen.

Rechts bovenin kunt u kiezen om de sites over uw zorgverzekering in het Engels te bekijken.

Door linksonder op ‘Zorgverzekering’ (bij ‘Uw verzekeringen) en vervolgens op ‘details
bekijken’ te klikken, komt u in ‘Mijn Omgeving’ waar u in het Engels uw polis kunt bekijken
en wijzigen.
Op deze en vorige pagina’s kunt u al uw wijzigingen doen.
Ga hier terug naar boven
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Volg onderstaande stappen op iak.nl/mijnomgeving om in te loggen
op uw account.
Log in bij Aon en u komt op de homepage. Hier vult u uw e-mailadres en wachtwoord in.

U belandt op onze homepage waar u uw gegevens kunt inzien en/of wijzigen.

Door linksonder op ‘Zorgverzekering’ (bij ‘Uw verzekeringen) en vervolgens op ‘details
bekijken’ te klikken, komt u in ‘Mijn Omgeving’ waar u in het Engels uw polis kunt bekijken
en wijzigen.
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Ga hier terug naar boven
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