MijnBKD op het startscherm/ beginscherm van uw
mobiele telefoon zetten (als app symbool)
Nu u MijnBKD niet meer via een app opent, maar via een mobiele website, vindt u het mogelijk wel
prettig om MijnBKD binnen handbereik te blijven houden op uw mobiele apparaat. Wij leggen u hier
uit hoe u de mobiele website, net als een app, op het beginscherm van uw apparaat kan zetten (bij
Android apparaten heet dit het ‘startscherm’ of kiest u voor ‘toevoegen aan telefoon’). Hoe dit
werkt, verschilt per telefoonsoftware en mogelijk ook per browser. Komt u er niet uit, belt u ons dan
gerust.

IOS – Apple
1. Open op uw mobiele apparaat de browser Safari (dit is de standaard browser van Apple met
onderstaand icoon, in andere browsers kunt u MijnBKD alleen als bladwijzer toevoegen in de
browser zelf, maar niet op het beginscherm zetten).

2. Ga naar MijnBKD door https://mijn.bkd.eu/ in de adresbalk te typen
3. Log in met uw MijnBKD account
4. Klik onder in de menubalk op het middelste symbool (delen)

5. Scroll iets naar beneden en klik op ‘Zet op beginscherm’. Hierbij ziet u een vierkantje met +
erin als symbool
6. U kunt voor het toevoegen nog zelf een naam geven aan het symbool op uw beginscherm

Android
1.
2.
3.
4.

Open op uw mobiele apparaat de browser
Ga naar MijnBKD door https://mijn.bkd.eu/ in de adresbalk te typen
Log in met uw MijnBKD account
Klik op de drie puntjes voor het menu (deze kunnen onder- of bovenin uw browser zitten en
kunnen ook drie streepjes zijn, afhankelijk van de browser)

5. Klik op ‘toevoegen aan startscherm’
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a. Gebruikt u de browser ‘Microsoft Edge’ dan krijgt u geen lijst maar een blokken
menu. Scroll dan eenmaal naar rechts en kies ‘Aan telefoon toevoegen’

6. U kunt voor het toevoegen nog zelf een naam geven aan het symbool op uw startscherm

Automatisch
In sommige gevallen vraagt uw telefoon, wanneer u voor het eerst inlogt bij MijnBKD, automatisch of
u deze website op uw beginscherm wilt zetten. Dit kan er bijvoorbeeld uitzien als hieronder. Hiervoor
hoeft u dus enkel de website te bezoeken, in te loggen en op melding met deze vraag te klikken.

21 november 2022

