
Assuria Videogesprek
Handleiding



Als u op de website van Assuria bent, klikt u op “Plan een videogesprek”.



In een nieuw venster gaat de Videogesprek pagina van Assuria Verzekeringen open.

U kunt vervolgens kiezen uit vier gesprekstypes. 

(in dit voorbeeld wordt gekozen voor gesprekstype “Verzekering verlengen”)



Kies voor de gewenste datum en het tijdstip.

(in dit voorbeeld wordt gekozen voor vrijdag 28 augustus om 9:00u)



Friday, 28 August at 09:00 (GFT)

Vul vervolgens uw e-mailadres en naam in.

U kunt bij “Toelichting gesprek” nadere info aangeven voor het gesprek.

Klik op de “Book” knop om uw afspraak te versturen.



U ontvangt een afspraakbevestiging waarin vermeld staat wat uw toegangscode is en 

wie u te woord zal staan.

U heeft ook de mogelijkheid deze afspraak op te slaan in uw eigen digitale kalender z.a. 

Googe calender, Outlook calender & iCal.

(U ontvangt direct een (automatische) e-mail op het e-mailadres dat heeft opgegeven)



U ontvangt een (automatische) e-mail met de Afspraakbevestiging.

In deze mail staan alle instructies over hoe een videogesprek werkt, zowel op een 

laptop/pc als een smartphone/tablet. Neem deze instructies door.

Bewaar deze e-mail goed voor de dag dat u uw gesprek heeft ingepland. 

Via de link in deze e-mail zal u het videogesprek starten. 

vrijdag 28 augustus om 9:00uur.



Op de dag en tijdstip van uw afspraak gaat u naar dezelfde e-mail van de 

Afspraakbevestiging.

Aan de hand van welke device u gebruikt, klikt u op de corresponderende link om het 

videogesprek te starten.

(in dit voorbeeld wordt een laptop/pc gebruikt als device)



Als u op de link heeft geklikt, gaat er een Google Chrome browser open, waarbij

toestemming wordt gevraagd om de microfoon en camera van uw device te gebruiken. 

Klik op “Allow”



U bent nu in de virtuele wachtruimte. Hier kunt u testen of de instellingen van uw

microfoon en camera goed zijn geconfigureerd.

Om het geluid te controleren wordt er op de achtergrond een lied afgespeeld.

Kunt u die horen? Klik dan op “Yes” 
Klik vervolgens op de “ENTER MEETING” knop om het gesprek te starten.
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U bent nu in een videogesprek met een Assuria medewerker die u nu kan horen

(en zien indien uw webcam aan is). U ziet en hoort de Assuria medewerker nu ook. 
 

Als u klaar bent met het gesprek drukt u op de rode knop om het gesprek te beëindigen. 

Indien u een slechte verbinding heeft of uw microfoon niet goed functioneert,
kunt u communiceren middels de chat functie. 



Dit is het laatste scherm dat u ziet om aan te geven dat het gesprek beëindigd is. 

U kunt de Google Chrome venster nu sluiten. 


