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Gebruiksaanwijzing NN notificatie App Two Factor Authentication 

De NN notificatie App is via de PlayStore en iStore beschikbaar zowel voor Android als iOS. 

Bij het inloggen van de NatuurNetwerk applicaties op de PC met Two Factor Authentication, wordt 

op de PC na het invoeren van de inlognaam en wachtwoord een QR code getoond die met een 

gekoppelde telefoon moet worden gescand om toegang tot een systeem te krijgen. 

Om de NN notificatie App te kunnen gebruiken, dient uw telefoon met behulp van de App 

geregistreerd te worden. Volg de onderstaande procedure om dit tot stand te brengen. 

Tijdens de installatie wordt u gevraagd om de App te beveiligen met een 4-cijferige pincode. Deze 

pincode mag u niet aan andere personen bekend maken. (vergelijkbaar met uw bank pincode) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Na het installeren van de App 

verschijnt na het opstarten 

onderstaand scherm 

 

Nadat de App geladen is, kunt u 

een NatuurNetwerk applicatie 

registreren 
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Registreer de App door bij het 

betreffend product uw inlog-

naam + wachtwoord in te voeren 

 

Na het invoeren van de juiste 

inloggegevens ontvangt u per 

sms een TAN CODE. 

 

Vul de per SMS ontvangen TAN 

CODE in en vervolg uw registratie 

met VERSTUUR TAN CODE 

 

Indien u de inloggegevens en de 

TAN CODE juist heeft ingevoerd 

kiest u GA VERDER 
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U dient een persoonlijke PIN code 

op te geven die u NIET mag 

afgeven aan een ander 

 

Bevestig de gekozen PIN code 

door deze nog een keer ter 

controle in te voeren 

 

Uw registratie is afgerond en uw 

account is gekoppeld aan uw 

mobiele telefoon. Klik op  

 

U kunt andere NatuurNetwerk 

applicaties toevoegen met de 

optie “Applicaties toevoegen” 
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Koppel uw telefoon aan de te 

kiezen applicatie door ook hier 

uw inloggegevens in te voeren 

 

Ga op de PC naar één van de door 

u gekoppelde NatuurNetwerk 

applicaties en log in 

 

Indien uw toegang is ingesteld op 

App, dan wordt een QR code 

getoond in de applicatie 

 

Kort nadat de QR code wordt 

getoond, geeft de App een piep 

en toont een melding  
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Na het aanklikken van de melding 

dient u uw eerder opgegeven PIN 

code in te voeren 
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Door de App wordt uw camera 

gestart en dient u de QR code te 

scannen 

 

Bij een correcte scan wordt u 

automatisch ingelogd en ziet u 

een bevestiging in de App 
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Tijdens het eerste gebruik van de 

App zal/kan de telefoon om 

onderstaande toestemming 

vragen. Klik op toestaan. 
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