
Handleiding ShareFile: 
 veilig bestanden uitwisselen

 



 
1. Klik in het ontvangen 
bericht op ‘Bijlagen down-
loaden’.

 

 
3. Het bestand of de bestan-
den zijn nu gedownload.

 
2. U wordt doorgeleid naar 
https://beterwonen.sharefi-
le.eu.  
 
Klik op ‘downloaden’. 

 

Beter Wonen ShareFile
Beter Wonen ShareFile is een dienst die wij u aanbieden waarmee u privacygevoelige informatie en grote  
bestanden veilig, snel en gemakkelijk met ons kunt uitwisselen. In deze brochure treft u een instructie over het 
downloaden en uploaden van bestanden via ShareFile. Het kan zijn dat u via ShareFile een versleuteld bericht van 
ons ontvangt: ook hierover staat in deze brochure een instructie opgenomen.

Downloaden van bestanden

U ontvangt van Beter Wonen een bericht met één of meerdere bijlagen (zie afbeelding):

 



Uploaden van bestanden

U ontvangt van Beter Wonen een bericht met daarin het verzoek om bestanden aan te leveren. Dit doet u als 
volgt:

 

 
1. Klik in het ontvangen 
bericht op ‘klik hier’.

 

 
2. U wordt doorgeleid naar 
https://beterwonen.sharefi-
le.eu.

o vul uw e-mailadres in.
o vul uw voornaam in.
o vul uw achternaam in.
o vul (indien van toepas- 
   sing) de Bedrijfsnaam in.
o Klik op ‘onthoud mij’ (als  
   u wilt dat uw gegevens     
   onthouden worden).  
   Dit is handig wanneer u  
   vaker bestanden van  
   Beter Wonen ontvangt.
o Klik op ‘Doorgaan’.



 
3. Sleep of selecteer het 
gewenste bestand of de 
gewenste bestanden.

Voor het selecteren van het 
bestand of de bestanden  
klik op ‘Door bestanden  
bladeren’.
 

 
4. U ziet het door u  
geüploade bestand of de 
geüploade bestanden.

Klik op ‘uploaden’.

 

 
5. Het door u geüploade 
bestand of de door u geüp-
loade bestanden zijn naar de 
aanvrager van de bestanden 
verzonden.



Versleutelde berichten

U ontvangt van Beter Wonen een versleuteld bericht, omdat het bericht privacygevoelige informatie bevat. Na het 
invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord kunt u de inhoud van het bericht als volgt inzien:

 
1. U ontvangt twee berich-
ten (de volgorde van 
ontvangst kan variëren).

Bericht 1: maak eenmalig 
een  account aan (zie stap 
2 t/m 3).

Bericht 2: hier hoeft u niets 
mee te doen. Na het aanma-
ken van het account wordt u 
automatisch doorgeleid naar 
het ontvangen, versleutelde 
bericht (zie stap 4).

 

Bericht1:

Bericht 2:



 
2. U wordt doorgeleid naar 
https://beterwonen.sharefi-
le.eu.

o vul uw e-mailadres in.
o vul uw voornaam in.
o vul uw achternaam in.
o vul (indien van toepas- 
   sing) de Bedrijfsnaam in.
o Klik op ‘Doorgaan’.

 
3. Maak een wachtwoord 
aan en klik op ‘opslaan en 
aanmelden’.
 

 

 
4. De inhoud van het 
versleutelde bericht wordt 
weergegeven en eventueel 
bijgevoegde bijlagen kun-
nen wordt gedownload door 
op ‘Alles downloaden’ te 
klikken.

Onderaan het bericht heeft u 
de mogelijkheid om het be-
richt te beantwoorden, door 
op ‘Klik hier om te beant-
woorden’ te klikken.
 



 
5. Als u uw wachtwoord 
bent vergeten kunt u deze 
opnieuw aanvragen door te 
klikken op ‘Wachtwoord 
vergeten?’.


