
 

Handleiding beveiligd bestanden versturen 
 

Deze handleiding laat in 9 stappen zien hoe u beveiligd bestanden kunt sturen naar een medewerker 

van het CIZ.  

1. U ontvangt een email van een CIZ-medewerker met daarin een link. Controleer of het 

mailadres van de afzender klopt (@ciz.nl). De link moet 

‘https://veiligbestandenversturen.ciz.nl’ bevatten.  

Hieronder ziet u een voorbeeld van deze mail. Het mailadres van de afzender eindigt op 

@ciz.nl en in de mail staat een link met ‘https://veiligbestandenversturen.ciz.nl’ erin. 

 

 
 

Heeft u geen e-mail ontvangen terwijl u deze wel verwacht? Controleer dan uw Spam-folder 

(ongewenste mail).  

 

2. U kunt de link uit de e-mail openen door erop te klikken, of door deze te kopiëren naar uw 

browser. U krijgt dan een scherm te zien met de tekst ‘Aanmelden. U probeert een beveiligd 

bericht te lezen. U dient aan te melden voor het bekijken’. Vul uw mailadres in en klik op 

‘autoriseren’. 

 
 

mailto:medewerker@ciz.nl


3. Het portaal stuurt nu een bericht naar uw mailbox met een link om uw mailadres te 

bevestigen, en een validatiecode.  

Hieronder ziet u een voorbeeld van deze mail. 

 
 

4. Klik op de link in de mail om direct in te loggen in het beveiligde portaal. Of kopieer de code 

en plak deze in het veld ‘Validatie code’ op de aanmeldpagina. Klik daarna op ‘Validatie 

email’.  

 

 

 

  



5. U bent nu ingelogd in het portaal. Op het scherm ziet u een veld met de afzender en een veld 

met de ontvanger. Deze kunt u niet wijzigen.  

Daaronder staat een tekstvak ‘Bericht’. Hier kunt u eventueel een toelichting geven. 

Daaronder staat een vak waar u de bestanden naartoe kunt slepen. U kunt ook de groene 

knop ‘bestanden toevoegen’ gebruiken.  

 

 

6. Onderaan het scherm verschijnen de bestanden die u heeft toegevoegd. 

 

 

 

 

 

 



7. Als u alle bestanden heeft toegevoegd, klikt u op ‘Verzenden’. 

 

 

8. Het bericht en de bestanden worden verzonden. Op het scherm verschijnt de tekst ‘Bestand 

verzonden, dank u!’.  

 

9. Let op: u ontvangt geen bevestiging in uw eigen mailbox. De medewerker van CIZ krijgt wel 

een bevestigingsmail dat de bestanden verstuurd zijn.  

 


