
1

Installeren Korian 

Konnect
Activeer je account op een desktop/laptop
Activeer en installeer de app op een Android toestel
Activeer en installeer de app op een iOS toestel
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Uitnodiging Korian Konnect via mail

Nadat je bent 

uitgenodigd ontvang je 

een e-mail met een 

activatielink. 

Klik op de link in het e-

mailbericht om jouw 

account te activeren.

1.



3

Activeer je account op een desktop/laptop

De standaard internet 

browser van je laptop zal 

openen. 

Je mailadres is reeds 

automatisch ingevuld en 

er wordt gevraagd om 

een wachtwoord aan te 

maken.

Je wordt direct ingelogd 

op Korian Konnect nadat 

je het account hebt 

geregistreerd!

2.

3.

4.
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Activeer je account op een Android toestel

De standaard internet browser van je 

telefoon zal openen. 

Je mailadres is reeds automatisch ingevuld 

en er wordt gevraagd om een wachtwoord

aan te maken.

Je wordt direct ingelogd nadat je het 

account hebt geregistreerd.

Er wordt direct gevraagd om de app te 

downloaden. We adviseren je dit te doen.

2.

3.

4.

5.
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Installeer de Android app handmatig via gsm

Ga naar de Play Store en zoek

‘Korian Konnect’.

Installeer de applicatie. 
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Activeer je account op een iOS toestel

Open de link in het e-mailbericht in de Safari

internet browser. 

Je mailadres is reeds automatisch ingevuld 

en er wordt gevraagd om een wachtwoord

aan te maken.

Je wordt direct ingelogd nadat je het 

account hebt geregistreerd.

Er wordt direct gevraagd om de applicatie

te downloaden. We adviseren je dit te doen.

2.

3.

4.

5.
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Installeer de iOS app handmatig via iPhone

Meld je aan op Korian Konnect 

via de browser van je iPhone en 

ga naar de tijdslijn.

Klik bovenaan links op het menu. 

Klik op 'Download onze app’. ‘Ga 

naar de App Store’ en volg de 

instructies.

Let op: U kan de app niet vinden 

als u rechtstreek naar de App 

store gaat.

https://korianbenelux.speakap.com/
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Installeer de iOS app handmatig via desktop

Ga naar je tijdslijn op je desktop/laptop. 

Klik rechts op 'Download voor iOS’. Volg de instructies op. 


