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• AVG

BRAVO en AVG

In het kader van de AVG-wetgeving is het
beheer van account- en wachtwoordgegevens in
BRAVO gewijzigd.

Deze wijzigingen worden opgeleverd met
release 19.2 van BRAVO (juli 2019).
In deze instructiefilm laten wij u zien wat dit
voor u betekent.

AVG aanpassingen BRAVO 19.2
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Voor het eerst inloggen op BRAVO
19.2 met een bestaand account

Titel presentatie

•

Wanneer u voor het eerst inlogt op BRAVO
19.2 wordt gecontroleerd of uw bestaande
wachtwoord aan de nieuwe eisen voldoet

•

Zo niet, dan wordt u verzocht om een nieuw
wachtwoord in te stellen
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Voor het eerst inloggen op BRAVO
19.2 met een bestaand account

Titel presentatie

•

Wanneer uw oude wachtwoord niet aan de eisen
voldoet krijgt u na het inloggen het volgende te
zien:

•

U dient dan meteen een nieuw wachtwoord in te
stellen omdat uw oude wachtwoord hierna niet
meer geldig is!
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Het instellen van een nieuw
wachtwoord
•

Titel presentatie

Een nieuw wachtwoord kunt u instellen via
Mijn instellingen
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Wachtwoord vergeten

•

•

•

Titel presentatie

Wanneer u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u
een nieuwe aanvragen door in het inlogscherm op
‘Wachtwoord vergeten’ te klikken.
U ontvangt dan op uw email-adres een mail van
info@svb-bgt.nl met een gegenereerd wachtwoord.
Dit is éénmalig geldig.
Nadat u heeft ingelogd wordt u verzocht om
meteen via ‘Mijn instellingen’ een nieuw
wachtwoord in te stellen. Doet u dat niet en logt u
uit, dan zult u via de knop ‘Wachtwoord vergeten?’
op het inlogscherm een nieuw wachtwoord moeten
aanvragen.
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Wachtwoord verlopen

•
•

•

Titel presentatie

Wachtwoorden verlopen na 90 dagen.
Vanaf 3 weken voordat het wachtwoord
verloopt ontvangt u wekelijks per email een
herinnering om een nieuw wachtwoord in te
stellen via ‘Mijn instellingen’. Ook ontvangt u
nog een herinnering op de vervaldag zelf.
Wanneer uw wachtwoord desondanks is
verlopen kunt nog één keer inloggen met het
verlopen wachtwoord. Nadat u heeft ingelogd
wordt u verzocht om meteen via ‘Mijn
instellingen’ een nieuw wachtwoord in te
stellen. Doet u dat niet, dan zult u de
volgende keer via de knop ‘Wachtwoord
vergeten?’ op het inlogscherm een nieuwe
wachtwoord moeten aanvragen.
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Email-adres wijzigen

•
•
•
•

•

Titel presentatie

Via ‘Mijn instellingen’ kunt u een nieuw
email-adres instellen
U ontvangt dan een email van noreply@svbbgt.nl met een bevestigingslink
Deze link is 2 dagen geldig. Daarna dient u
een nieuwe link aan te vragen.
Door op deze link te klikken wordt het
nieuwe email-adres bevestigd. Zolang dat
niet gebeurd is blijft het oude email-adres
van kracht.
Zorg er altijd voor dat er een valide emailadres is ingevuld, zodat u in geval SVB-BGT
uw wachtwoord moet resetten de
bijbehorende email kunt ontvangen.

8

Wel of geen notificatie emails
ontvangen
•

Titel presentatie

In het scherm ‘Mijn instellingen’ kan via een
checkbox worden aangegeven of men wel of
geen notificatie-email wil ontvangen.
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Account aanvragen

•
•
•
•

•

Titel presentatie

Een account moet worden aangevraagd bij
het KCC (bgt@kadaster.nl)
Wanneer dit verzoek is ingewilligd maakt
SVB-BGT het nieuwe account aan
U ontvangt van noreply@svb-bgt.nl een email
met de naam van het account
Na enkele minuten ontvangt u een tweede
email met een gegenereerd wachtwoord. Dit
is éénmalig geldig.
Nadat u heeft ingelogd wordt u verzocht om
meteen via ‘Mijn instellingen’ een nieuw
wachtwoord in te stellen.
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Foutieve inlogpogingen

•

•

Titel presentatie

Nadat u 6 maal met een foutieve combinatie
van accountnaam en wachtwoord heeft
ingelogd wordt uw account gedurende 5
minuten geblokkeerd.
Wanneer u daarna wederom 6 foutieve
inlogpogingen heeft gedaan wordt uw
account definitief geblokkeerd. In dat geval
kunt u geen nieuw wachtwoord meer
aanvragen door in het inlogscherm op
‘Wachtwoord vergeten’ te drukken. U dient
dan contact op te nemen met het KCC.
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Downloaden van persoonlijke
gegevens
•

Titel presentatie

In het scherm 'Mijn instellingen’ vindt u een
knop 'Download' waarmee de
persoonsgegevens van de ingelogde
gebruiker als pdf gedownload kunnen
worden.
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