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Inleiding
Wij nemen de veiligheid van persoonsgegevens die we van u krijgen zeer serieus. Dat begint al bij het
begin. U levert immers deze gegevens aan, om ons in staat te stellen onze berekeningen en adviezen
uit te brengen.
Wij maken voor het verzenden en ontvangen van persoonsgegevens gebruik van een beveiligde
mailomgeving van Filecap. Daarmee kunt u ons via een beveiligde server mails en bijlage (-n)
toesturen die zijn beveiligd met één of twee aanvullende beveiligingsmaatregelen, te weten:
1. Een door Filecap gegenereerd ontgrendelingscode die namens u automatisch, via SMS, wordt
verzonden naar het mobiele nummer van uw aanspreekpunt bij ons. U hoeft hiermee dus zelf
geen SMS te zenden. Dat doet Filecap namens u, gratis.
2. U kunt daarnaast een tweede ontgrendelingscode toevoegen, via een wachtwoord. Dat laatste
betekent dat u ons, via een tweede SMS met uw eigen mobiele telefoon, dit wachtwoord moet
toesturen.

Wij nodigen u uit om ons beveiligde bestanden te sturen
Als wij met u afspreken dat u ons een of meerdere bestanden via ons beveiligde mailsysteem wil
toesturen, dan krijgt u van ons een uitnodigingsmail met daarin een link. Via de link komt u in het
verzendportaal.
U kunt daarvoor overigens ook dezelfde link gebruiken die u aantreft in onze e-mail handtekening.
Gebruikt u die voor de eerste keer, dan moet u zich, eenmalig, met uw naam en mailadres aanmelden
in het systeem. U krijgt dan per omgaande een mail met een tweede link waarmee u uw aanmelding
bevestigt.
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Het beveiligd verzenden van bestanden in stappen.
Nadat u op de link heeft geklikt komt u in het portaal. Zie de afbeelding hieronder.
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Volg voor het beveiligd verzenden van u bestand(en) de onderstaande stappen:
1. Bestanden: voeg de bestanden toe
2. Ontvangers: Dit e-mailadres is al ingevuld. Dit is het e-mailadres van uw LNBB-contactpersoon
die u de uitnodiging heeft verstuurd. In bovenstaande afbeelding staat, als voorbeeld, ons
algemene e-mailadres - info@lnbb.nl – ingevuld.
3. Voeg een onderwerp en een kort bericht toe: Dit kunt u zelf invullen
4. Download opties: Deze instelling slaat u over.
5. Wachtwoord toevoegen is niet nodig. Bestanden worden beveiligd via een andere methode (zie
hierna).
6. AANVINKEN: Gebruik SMS token authenticatie. Dan wordt u gevraagd om in het scherm
“Ontvangers” een mobiel telefoonnummer toe te voegen. Gebruik daarvoor het mobiele nummer
van uw LNBB-contactpersoon. Heeft u dat niet, dan gebruikt u het centrale mobiel nummer van
één van de vestigingen:
a. Vestiging Dordrecht: 06-26080346 of
b. Vestiging Amersfoort 06-49399568
7. Klik op “Verstuur uw bestanden”
Tot slot
Dit verzendportaal handelt alleen maar beveiligde e-mails af die zijn gericht aan e-mailadressen met
een domeinnaam @lnbb.nl; @penformance.nl of @pensioenuptodate.nl. U kunt hiermee, uiteraard,
geen mails aan andere ontvangers sturen.
Komt u er niet uit? Bel ons gerust op 078-611 7 111 (Dordrecht) of 033-712 2 712 (Amersfoort)
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