Arnhem, 25 maart 2022

For English see below
Geachte lezer,

Volgens onze gegevens logt u op MyCertiQ in met behulp van Own IDP van Signicat. Vanwege een upgrade naar een nieuwe technologie om te kunnen inloggen
op MyCertiQ moeten wij een nieuw own IDP account op Signicat voor u aanmaken. We verwachten 28 maart 2022 uw nieuwe account aan te maken op het email
adres waarmee u ook bij ons bekend bent. Signicat zal u hiervan een e-mail sturen om uw account te bevestigen/activeren. Wij vragen u deze bevestiging uit te
voeren zodat u kunt blijven werken op MyCertiQ.
Onze excuses voor deze extra handeling die van u als handelaar wordt gevraagd.
Mocht u vragen hebben neem dan contact met mij op.
NB. De Signicat mail kan mogelijk in uw spam map terechtkomen, dus controleert u deze ook.
Dank voor uw begrip en medewerking.
English:
Dear reader,

According to our records, you log in to MyCertiQ using Signicat's Own IDP. Due to an upgrade to a new technology to log in to MyCertiQ, we have to create a new
own IDP account on Signicat for you. We expect to create your new account on March 28, 2022 at the email address with which you are also known to us. Signicat
will email you to confirm/activate your account. We ask you to complete this confirmation so that you can continue to work on MyCertiQ.
We apologize for this extra action that is required of you as a trader.
If you have any questions, please contact me.
NB. The Signicat mail may end up in your spam folder, so please check it as well.
Thank you for your understanding and cooperation.
Met vriendelijke groeten / Kind regards,
Ronald Saarloos
Relatiemanager
CertiQ
Aanwezig: ma/di/do/vrij
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+31 (0)26 373 33 70
+31 (0)6 28 08 56 10
Ronald.Saarloos@certiq.nl
https://www.certiq.nl/

Handelsregister: Arnhem 09155985
Denk aan het milieu. Print dit bericht alleen als het noodzakelijk is.
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