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Alle rechthebbenden krijgen hun lidnummer automatisch thuis
toegestuurd, enkele weken na hun indiensttreding.

Geen lidnummer ontvangen? Contacteer FED+ via het
contactformulier op www.fedplus.be zodat zij dit kunnen
onderzoeken en je een antwoord bezorgen.

Hoe registreren?

1. Inloggen via www.fedplus.be met jouw lidnummer
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Vanuit de FED+ website kan je doorklikken naar de voordelen
via de knop "Naar Benefits at Work".

Hoe registreren?

2. Doorklikken naar de website Benefits at Work
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Vul alle velden in op de registratiepagina. Ga vervolgens akkoord
met de voorwaarden en klik op „Verzenden“ om de registratie te
voltooien.

Tip: Schrijf je in voor de maandelijkse Benefits at Work nieuwsbrief
en mis zo geen enkel voordeel.

Hoe registreren?

3. Registreer je op Benefits at Work
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Na voltooiing van de registratie, krijg je de melding dat wij een
activatiecode hebben gestuurd naar het ingevoerde
e-mailadres. Ga naar je mailbox om de mail met activatiecode te
openen.

Geen mail ontvangen? Kijk zeker ook in je spambox of bij
ongewenste e-mails.

Hoe registreren?

4. Activeer je login
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Kopieer de activatiecode uit de mail, of schrijf deze even op, 
en plak deze in het daarvoor voorziene veld op
de registratiepagina. 

De activatiecode bestaat uit 8 tekens.

Hoe registreren?

5. Kopieer de activatiecode
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Na het ingeven van de correcte activatiecode is je toegang actief
en kan je altijd automatisch inloggen via de website van FED+.

Klik op de knop „Account werd succesvol geactiveerd“ om door
te gaan naar het Benefits at Work platform.

Hoe registreren?

6. Klik door naar de voordelenwebsite
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Om toegang te krijgen tot de voordelenwebsite, dien je steeds
akkoord te gaan met onze gebruiksvoorwaarden en Privacy & 
Cookie Policy. Deze zijn te raadplegen onderaan de pagina.

Hoe registreren?

7. Accepteer de gebruiksvoorwaarden
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Proficiat! Je bent succesvol geregistreerd en kan vanaf nu volop
genieten van de voordelen.

De website is beschikbaar op elk toestel (desktop
computer, laptop, tablet, smartphone).

Regelmatig vullen we het programma aan met nieuwe
kortingen. Schrijf je in voor de maandelijkse Benefits at Work 
nieuwsbrief en mis zo geen enkel voordeel.

We wensen je veel plezier met je (nieuwe) voordelen!

Hoe registreren?

8. Registratie voltooid
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H. van Veldekesingel 150/85
3500 Hasselt, Belgium
www.corporatebenefits.be

Price list 2017 Hoe registreren?

Vragen? Problemen?
Contacteer onze Helpdesk:
E-mail: support@benefitsatwork.be
Telefoonnummer: +32 (0)11 870 950
Facebook Messenger: @corporatebenefitsbenelux

mailto:support@benefitsatwork.be
https://www.messenger.com/t/corporatebenefitsbenelux

