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my.febelfin-academy.be
Hoe log ik in via itsme?
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Hoe log ik in via itsme op 
MyFebelfinAcademy?

Scenario 1
Ben ik een nieuwe gebruiker?

Hoe een eerste keer
aanmelden via itsme
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Scenario 2
Ben ik een bestaande

gebruiker en nog geen link
met isme?
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Ben ik een bestaande

gebruiker en reeds link met 
isme?
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Scenario 1
Ben ik een nieuwe gebruiker?

Hoe aanmelden via itsme
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Stap 1
Mijn eerste aanmelding 

als nieuwe gebruiker met itsme



Ik log mij via het inlogscherm my.febelfin-academy.be 
via de itsme-button. 

Welke stappen te volgen?

1/ Het itsme tussenscherm toont zich.
2/ Ik open de itsme app op mijn gsm
3/ Ik selecteer ‘verstuur’ op het 
tussenscherm 
4/Ik geef de 5 digit code in op de itsme-
app
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Stap 2
Ik geef mijn gebruikersnaam en 

paswoord in



Ik vul éénmaal mijn gebruikersnaam en paswoord in om de 
link te leggen met mijn account op MyFeblefinAcademy. 
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Stap 3
Ik krijg een succesboodschap



IK krijg een een pop-up scherm met bevestiging dat mijn
account gelinkt is met itsme. Voortaan kan ik mij vlot
aanmelden via de itsme app.



Daarna word ik opnieuw geleid naar mijn gebruikersprofiel.
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Scenario 2
Ben ik een bestaande gebruiker

en nog geen link met isme?
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Stap 1
Ik ga naar mijn gebruikersprofiel



Ik koppel mijn itsme account via mijn profielpagina.

Welke stappen te volgen?

1/ Het itsme tussenscherm toont 
zich.
2/ Ik open de itsme app op mijn 
gsm
3/ Ik selecteer ‘verstuur’ op het 
tussenscherm 
4/Ik geef de 5 digit code in op de 
itsme-app
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Stap 2
Ik geef mijn gebruikersnaam en 

paswoord in



Ik vul éénmaal mijn gebruikersnaam en paswoord in om de 
link te leggen met mijn account op MyFeblefinAcademy. 
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Stap 3
Ik krijg een succesboodschap



IK krijg een een pop-up scherm met bevestiging dat mijn
account gelinkt is met itsme. Voortaan kan ik mij vlot
aanmelden via de itsme app.
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Scenario 3
Ben ik een bestaande gebruiker

en reeds link met isme?



Ik log mij via het inlogscherm my.febelfin-academy.be 
via de itsme-button. 

Welke stappen te volgen?

1/ Het itsme tussenscherm toont zich.
2/ Ik open de itsme app op mijn gsm
3/ Ik selecteer ‘verstuur’ op het 
tussenscherm 
4/Ik geef de 5 digit code in op de itsme-
app



Ik word rechstreeks geleid naar mijn gebruikersprofiel. Ik hoef
geen bijkomende gebruikersnaam of paswoord in te geven.


