Handleiding vernieuwen Digidentity PKI Certificaat
Wanneer uw huidige Digidentity PKIo certificaat 1 jaar oud is, dient deze tijdig vernieuwd te
worden. Dit kunt u zelf in gang zetten door in te loggen bij Digidentity. U gaat daarvoor allereerst
naar de volgende website: www.digidentity.eu en selecteert u ‘Certificaten’.

Daarna komt u op de volgende pagina. Op deze pagina selecteert u over welk type certificaten
u meer informatie wilt hebben en vervolgens wilt gaan aanvragen.
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Op deze pagina klikt u op de knop ‘aanvragen’. Bij SBR certificaten heeft u de keuze tussen een
spoedproces en een normaal aanvraagproces.
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U ziet nu onderstaand scherm als u nog geen account heeft bij Digidentity. Heeft u al een
account bij Digidentity? Klik dan op de groene link. U komt dan op de inlogpagina waar u kunt
inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord.

Hier dient u in te loggen met uw e-mailadres en uw zelfgekozen wachtwoord. Indien u uw
wachtwoord niet meer weet, kunt u klikken op de groene link ‘Wachtwoord vergeten?’ Na het
invullen van uw e-mailadres en het ontvangen van een e-mail, kunt u zelf een nieuw
wachtwoord instellen. LET OP! Dit wachtwoord moet uit minimaal 8 karakters bestaan,
waaronder een hoofdletter, een cijfer en een leesteken.
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Indien alle gegevens gelijk zijn gebleven kunt u direct doorgaan naar het kopje ‘Nieuw
certificaatproduct bestellen’. Afhankelijk van welk certificaat u nodig heeft klik op ‘PKIoverheid
Digipoort’of op ‘PKIOverheid SSL’. Digipoort wordt gebruikt voor communicatie via een fiscaal
softwarepakket met de Belastingdienst. Dit wordt doorgaans het meest aangevraagd. In het
volgende voorbeeld tonen wij u hoe u een Digipoort certificaat kunt aanvragen.
Indien uw gegevens zijn veranderd, dient dit ook aangepast te worden binnen uw account.
Hiervoor dient u contact op te nemen met onze helpdesk: helpdesk@digidentity.com of 088 778
78 88.
Voor het bestellen van uw nieuwe product klikt u onder het kopje PKIoverheid Digipoort op het
groene linkje ‘+ Certificaat aanvragen’.

Vul hier de domeinnaam van uw website in conform het voorbeeld (sbr.kantoorjanssen.nl).
Heeft u geen actieve website vul dan in: uw KvKnummer.sbr.digidentity.eu. U krijgt van
Digidentity een GRATIS subdomeinnaam ter beschikking. Digidentity verstrekt u daar een
volmachtformulier voor.
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Zodra u de common name (vb: sbr.kantoorjanssen.nl) heeft ingevoerd klikt u op ‘versturen’.
Hierna ziet u in uw scherm een popup verschijnen, dat uw aanvraag in behandeling is
genomen.

Algemeen
Nadat u een nieuw product heeft gekozen, ontvangt u op het opgegeven mailadres een bericht
van ons, waarbij een document zit. Dit document is het nieuwe addendum en dient opnieuw
ondertekend te worden door de bestuurder/eigenaar. Zodra het nieuwe addendum is
ondertekend, kan deze per email gestuurd worden naar: certificaten@digidentity.eu
Na ontvangst van het ondertekende addendum, controleren wij uw gegevens. Na goedkeuring
ontvangt u een mailbericht van Digidentity dat het nieuwe certificaatbestand klaarstaat in uw
account om te downloaden.
Heeft u nog vragen of twijfelt u over welk certificaat u nodig heeft; dan kunt u een bericht sturen
naar: helpdesk@digidentity.com met uw vraag en een duidelijke vermelding dat het om een PKI
certificaat gaat. U kunt ook bellen voor informatie via +31 (0)88 778 78 88.
Succes met de registratie.
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