
‘Mijn BuenO Telecom’

Hoe werkt het?



Stap 1: aanmelden

 Om u aan te melden, opent u een internetpagina
 Toets in: www.beelddesk.nl/aanmelden
 Kies de gemeente waar u woont
 Klik op ‘naar aanmelden’

 Vul de gegevens in 
Belangrijk: houd de unieke code die u van de gemeente heeft gekregen bij de hand

U ontvangt vervolgens een bevestiging via de mail .

http://www.beelddesk.nl/aanmelden


Stap 2: uw account aanmaken
 Binnen twee werkdagen krijgt u van BuenO Telecom een activatie mail. Open de e-mail die u 

van BuenO Telecom heeft ontvangen. 
 Klik op de link ‘activeer nu’

 Vul een wachtwoord in die u zelf heeft bedacht en die u makkelijk kunt onthouden
 Vul het wachtwoord nogmaals in
 En klik op account activeren

 Als u een contactenlijst ziet, heeft u succesvol een account aangemaakt



Stap 3. inloggen

 Wilt u inloggen in Mijn BuenO Telecom? Dan opent u een internetpagina en gaat u naar 
mijn.buenotelecom.nl

 Voer hier uw e-mailadres en het wachtwoord in wat u bij stap 2 heeft aangemaakt

Stap 4: uw contactenlijst

 Als u uw account heeft geactiveerd, komt u op de bedrijvenlijst
 U kunt naar alle bedrijven op de lijst gratis bellen

http://www.mijn.buenotelecom.nl/


Stap 5: bellen

 Klik op het bedrijf dat u wilt bellen 

 Wanneer u het contact opent, verschijnt er een nieuw venster
 U ziet hier ‘Intern nr.’ staan



Bellen met uw mobiel

 Als u via uw mobiel belt, ziet u een groen rondje met telefoon erin
 Die klikt u aan

Of bellen via uw pc

 Ga dan met de muis naast het nummer staan
 De groene telefoon verschijnt dan
 Klik op de groene telefoon



 Het gesprek wordt nu voorbereid
 Wacht totdat de telefoon overgaat

 Er verschijnt een 085-nummer op uw scherm
 Kies voor aannemen

 Als u het gesprek aanneemt, wordt er gebeld naar het bedrijf
 Het bedrijf neemt het gesprek aan en u heeft dan contact 



Tip: Voeg Mijn BuenO Telecom toe aan uw telefoon. Zo komt u makkelijker bij Mijn BuenO Telecom.

Voor mobiel

 Via uw telefoon kiest u bovenaan de internetpagina voor de 3 puntjes. Hier kunt u kiezen 
voor toevoegen aan startscherm. Zo kunt u Mijn BuenO Telecom sneller en makkelijker 
openen



 Kies voor toevoegen aan startscherm

 Druk op toevoegen



 Druk nogmaals op toevoegen

 Als u naar het beginscherm van uw telefoon gaat, ziet u nu mijn.buenotelecom.nl staan



Wilt u via de PC snel de internetpagina kunnen openen? Dan doet u dat als volgt:

 Klik op de 3 puntjes rechts boven op de internetpagina

 Kies voor ‘meer hulpprogramma’s’ en kies voor ‘snelle link maken’

 Druk op maken



 U ziet nu op het bureaublad een snelkoppeling

Als u deze aanklikt, komt u in de contactenlijst.  U kunt dan weer opnieuw de stappen volgen.

Veel plezier met het gratis bellen!     


