
Uitleg mijn WSB Account
VOOR DE EINDGEBRUIKER

Inloggen op het MIJN WSB ACCOUNT
Ga naar www.wsb-benelux.eu/login of scan de QR-code. 

Stap 1: Aanmaken MIJN WSB ACCOUNT

Stap 1a: Klik op  Stap 1b: Kies voor Eindklant   Stap 1c: 
Er komt een postcode check, 
om te checken of het door 
u aan te maken bedrijf al 
bestaat in het systeem. Het 
kan zijn dat WSB dit er voor 
u ingezet heeft, of de dealer 
of een collega van u al een 
account heeft aangemaakt. 

Stap 1d: Vul de rest van uw gegevens in en klik op  



Uitleg mijn WSB Account
VOOR DE EINDGEBRUIKER

Inloggen op het MIJN WSB ACCOUNT
Ga naar www.wsb-benelux.eu/login of scan de QR-code. 

Stap 1: Aanmaken MIJN WSB ACCOUNT

Stap 1a: Klik op  Stap 1b: Kies voor Eindklant   

Stap 1d: Vul de rest van uw gegevens in en klik op  

Let op: heeft u in het verleden al eens een account aangemaakt, 
maar werkt het wachtwoord niet meer? Druk dan eerst op 
‘Wachtwoord vergeten’. Oude accounts zijn meegenomen in het 
nieuwe systeem, maar wegens de privacy wetgeving zijn de 
wachtwoorden niet meegenomen’. 

Heeft u al een account? 
Dan kunt u inloggen: 
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Eenmaal ingelogd

Stap 2: Productregistratie
Bijvoorbeeld voor verlenging van de garantie. 

Stap 2a: Ga in het linkermenu naar  

Stap 2b: Klik op  

Stap 2c: Vul de gevraagde gegevens in en klik op  
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Eenmaal ingelogd
Stap 3: Product laten ophalen
U kunt een reeds geregistreerd product GRATIS laten ophalen. Voor bijvoorbeeld een service of garantie beurt. 

Stap 3a: Ga in het linkermenu naar  

Stap 3b: Kies het juiste product onder tab ‘Mijn product registraties’ en klik op het ‘GLS logo’

                

Stap 3c: Vul de gevraagde gegevens in en klik op   

Let op: Bij het ophaaladres kunt u kiezen om het pakket te laten ophalen bij u als dealer, of bij de eindklant. Vul altijd het juiste adres in. 
Zorg ervoor dat het pakket goed verpakt is en dat er iemand aanwezig is op het moment dat de chauffeur langskomt!
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Eenmaal ingelogd
Stap 4 (Optioneel): Aanmelden nieuwsbrief
Wegens de privacy wetgeving kunnen we u niet automatisch een nieuwsbrief mail sturen. Wel kunt u zelf aanvinken dat u op de 
hoogte wil blijven van nieuws uit onze diverse sectoren. Blijft u op de hoogte van het nieuws, de acties e.d.?  

Stap 4a: Ga in het linkermenu naar  

Stap 4b: Vink het vakje aan met ‘Graag blijf ik op de hoogte van het WSB nieuws, binnen mijn sector!’

                
Stap 4c: Vink het vakje/de vakjes aan van de sector waarover u graag 

                het nieuws en de acties wilt ontvangen en klik op   

Let op: u kunt u ALTIJD weer uitschrijven op de nieuwsbrief, door het vakje van stap 4b uit te vinken
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Vragen?

Neem contact op via:
registratie@wsb-benelux.eu


