Wat is iDIN en waarvoor gebruik je de online dienst? Dit document geeft antwoord op deze
vragen. Uiteraard kunnen de geleverde teksten worden aangepast naar de situatie waarin iDIN
wordt ingezet. De teksten worden overigens versterkt door de andere materialen in de toolkit.

iDIN naar acceptanten
Digitale veiligheid voor uw klanten
Ons leven wordt steeds digitaler. We shoppen, sluiten
verzekeringen en telefoonabonnementen af, boeken
online vakanties en zelfs de blauwe envelop hoeft niet
meer per post te worden geretourneerd. Om dit digitale
leven te kunnen leven, loggen we vaker in dan uit.
Maar doen we dit wel veilig? Het is tijd om de digitale
veiligheid aan te pakken. Het is tijd om op een nieuwe
manier te kijken naar online identificatie.

iDIN, een veilig iD
Bent u door de strenge privacy-eisen en fraude-risico’s
op zoek naar meer zekerheid over de identiteit van uw
klanten? iDIN is een betrouwbare dienst waarmee uw
klanten makkelijk en veilig inloggen, identificeren en hun
leeftijd bevestigen. Dit doen zij met de inlogmiddelen
van hun eigen bank. Uw klanten hebben zich al gelegitimeerd bij het openen van een bankrekening en hebben
het inlogmiddel tot hun beschikking, dus kunnen zij o.a.
hun identiteit direct bevestigen met iDIN. U geeft zelf
aan welke gegevens u nodig heeft en uw klanten bepalen
of zij deze willen delen. Het gaat om de voorletters, achternaam, geboortedatum, leeftijdsindicatie (18+), woonadres, geslacht, e-mailadres en/of telefoonnummer.
U kunt iDIN naast uw andere inlog- en identificatiemethoden op uw website aanbieden. Zo kunnen uw klanten
veilig inloggen, zich identificeren en hun leeftijd bevestigen. Daarnaast hoeft u dankzij iDIN geen vergeten inlog-

gegevens meer te verstrekken. Het gebruik van iDIN kan
u tijd, mankracht en papierwerk besparen. En dankzij
de zekerheid die u ontvangt kunt u uw online diensten
uitbreiden. Kortom, het is een veilig iD om iDIN aan te
bieden op uw website.

Met iDIN wordt de vertrouwde inlogmethode van
de eigen bank gebruikt, net zoals bij iDEAL.
Een veilig iD.
Met iDIN voldoet u aan de strenge privacy- en
veiligheidseisen.
Een veilig iD.
Met iDIN heeft u zekerheid over de identiteit van
uw klanten.
Een veilig iD.
Met iDIN biedt u een vertrouwd en veilig identificatiemiddel aan.
Een veilig iD.

