
 
 
 
 
 
 

 

Een informatieve volmacht geven aan derden 

voor myCrelan Pro 

Waarom? 
Boek tijdswinst door een medewerker van uw bedrijf de betalingsbestanden te laten klaarzetten zodat u enkel nog hoeft 

te tekenen. Bespaar kosten door uw boekhouder de rekeninguittreksels te laten opladen in het boekhoudpakket. 

Met een informatieve volmacht geeft u derden toegang tot my Crelan Pro, zonder dat ze verrichtingen kunnen 

ondertekenen. 

 
Wie? 
Een gebruiker onderschrijft een myCrelan Pro-abonnement, zonder dat hij zelf rekeningen of producten bij Crelan moet 
hebben.  

 
Hoe? 
In een eenvoudig stappenplan leest u hoe u online zelf voor een gebruiker 

- een myCrelan Pro-abonnement aanvraagt  

- een informatieve volmacht geeft  

- meer verantwoordelijk geeft 

 

 

 

Online een myCrelan Pro-abonnement aanvragen 
voor een gebruiker 

Stap 1: klik op ‘Profiel aanpassen’ 

 

Stap 2: klik op de knop ‘Aanvragen nieuwe gebruiker’ 
Zo voegt u een extra gebruiker toe te voegen. 

 

Stap 3: vul de gegevens in  
 naam en voornaam 

 taal van de gebruiker 

 rol (zie 3.2)  

 mailadres 

 



 

 

 

Stap 4: klik op bevestiging 

 

Stap 5: de gebruiker gaat naar een agentschap 

De gebruiker wordt per mail uitgenodigd om naar het dichtstbijzijnde 

Crelan-agentschap te gaan om daar een myCrelan Pro-abonnement te 

gaan openen. Na de ondertekening van zijn myCrelan Pro-contract krijgt 

hij ter plaatse een digipass overhandigd. 

 

 

 

 

Online een informatieve volmacht geven aan een 

gebruiker 

Standaard staan alle rekeningen voor een nieuwe gebruiker op 

“onzichtbaar”. U kunt per gebruiker en per rekening rechten toekennen 

om deze te consulteren. 

Stap 1: open ‘Beheer mandaten’ 

Stap 2: wijzig ‘Onzichtbaar’ in ‘Informatief’ 
Doe dit per gebruiker en per rekening. 

Jane Schmoe ziet enkel de eerste drie rekeningen, de vierde blijft 

‘onzichtbaar’.  

 
 

 

 

 

Online een informatieve volmacht intrekken van 

een gebruiker 

Stap 1: open ‘Beheer mandaten’ 

Stap 2: wijzig ‘Onzichtbaar’ in ‘Informatief’ 
 

 

 

 

 

Een gebruiker meer verantwoordelijkheid geven 

Binnen myCrelan Pro kunt u een gebruiker het beheer over andere 

gebruikers geven. Dit doet u hem van ‘Pro User’ te wijzigen naar ‘Pro 

Manager’.  

Een Pro Manager krijgt twee extra machtigingen: 

- toegang tot de myCrelan pro-abonnementen van de Pro Users 

- de mogelijkheid om een informatieve volmacht aan Pro Users te 

geven of in te trekken 

Een Pro manager kan nog altijd géén verrichtingen tekenen. 

 

Stap 1: klik op ‘Profiel aanpassen’ onder ‘Beheer 

gebruikers’ 

 

 

Stap 2: kies de gewenste rol voor deze persoon 

 

Stap 3: bevestig met uw digipass 
 

 

 


