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ctiveren account voor het HR & Salaris Gemak Portaal 

 

Je ontvangt een mail van HR & Salaris Gemak Portaal 

 

 

Beste gebruiker,  

Er is een account voor je aangemaakt in HR & Salaris Gemak Portaal. Hiermee krijg je toegang tot je 
persoonlijke omgeving en dossier.  

Om je account te activeren klik op de knop hieronder.  
Hiermee start je het Portaal en kom je in het account activeren scherm waar je gebruikersnaam al is 
ingevuld (mocht dit niet het geval zijn, geef dan de gebruikersnaam in zoals hieronder staat vermeld).  
Klik op ‘Ik ben geen robot’ en vervolgens op ‘Account activeren’. Er wordt een tweede e-mail 
gestuurd om je wachtwoord in te stellen.  
Pas als je jouw wachtwoord hebt ingesteld, is het account geactiveerd.  

Activeer je account 

 

Je inloggegevens zijn: 

 Gebruikersnaam: je email-adres 

Klik op “Activeer je account” en een website wordt geopend: 

 

Vink aan “Ik ben geen robot” en klik op activeer je account waarna deze melding verschijnt: 
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Volgende e-mail is ontvangen van HR & Salaris Gemak: 

Beste gebruiker, 

Er is een verzoek gedaan om je account van de gebruikersnaam “je gebruikersnaam” voor HR & 
Salaris Gemak Portaal te activeren.  

Activeer je account 

 

LET OP: de link is na ontvangst van deze e-mail 1 uur geldig. Je applicatiebeheerder/werkgever kan 
eventueel een nieuwe uitnodiging sturen.  

(Voor vragen over deze e-mail kun je contact opnemen met je contactpersoon van HR of je 
salarisadministrateur)  

Met vriendelijke groet,  
 

Klik op “Activeer je account” en een website wordt geopend: 

 
Vink aan “Ik ben geen robot” en klik op activeer je account waarna deze melding verschijnt: 
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Klik rechts onderaan op “starten”  

 

 

Het volgende scherm verschijnt: 

 

 

Verzin een wachtwoord (de minimale eisen waar een wachtwoord aan dient te voldoen worden 
genoemd in het scherm), vul dit in en klik onderaan op “wachtwoord opslaan” 
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Kies hier bij voorkeur voor SMS-code en klik onderaan op “doorgaan” 

 

Vul je mobiele nummer in en klik op “Vraag SMS-code aan” 

Vul de via SMS ontvangen code in in het veld “SMS-code en klik rechts onderaan op “Doorgaan” 

 

 

Klik onderaan op “accepteren” als je de gebruikersvoorwaarden accepteert 

 

 

Klik hier op “Breng me naar mijn online HR-omgeving” en u kunt aan de slag. 
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Door links op “documenten” te klikken, kunnen de salarisspecificaties of jaaropgaven geraadpleegd 
worden. 

HR & Salaris gemak is ook te benaderen via: https://salaris.snpadviseurs.nl 

 


