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Gebruikershandleiding – mobilePRO@vdk 
 

Dit document beschrijft in detail de registratieprocedure van mobilePRO@vdk en geeft een overzicht van de 

functionaliteiten beschikbaar in dit kanaal. 

1.1. Doelgroep mobilePRO@vdk 
De mobilePRO@vdk is enkel toegankelijk voor gebruikers die reeds toegang hebben tot één of meerdere 

Online For Professionals abonnement(en) en beschikken over een OFP kaart met signeermogelijkheid of een 

VDK debetkaart. Het is niet mogelijk om met een OFP “consultatie” of “consultatie en input” kaart gebruik te 

maken van mobilePRO@vdk. 

1.2. Installatie en activeren van de mobilePRO@vdk app 
Alvorens u mobilePRO@vdk op een mobiel toestel kan gebruiken dient u de app te installeren op uw toestel en 

het daarna te activeren via Online For Professionals. Indien u met uw vdk-kaart toegang hebt tot meerdere OFP 

abonnementen, dan volstaat één enkele registratie om toegang te krijgen tot al deze OFP abonnementen. 

1.2.1. Installatie mobilePRO@vdk app 
U dient eerst de mobilePRO@vdk app te installeren op uw toestel. 

 

- Heeft u een Android-toestel? Open de Google Play Store. 

- Heeft u een iPhone, iPad of iPod Touch? Open de App Store. 

- Heeft u een Windows-phone? Open de Windows Store. 

 

Zoek naar “mobilePRO@vdk” van vdk bank nv, en installeer de app op uw toestel.  

Kan u de app niet vinden of installeren? Mogelijks voldoet uw toestel niet aan de voorwaarden, zie 

https://www.vdk.be/nl/professionelen/dagelijks-bankieren/mobileprovdk voor meer info. 

 

 

1.2.2. Activatie mobilePRO@vdk app 
Alvorens u mobilePRO@vdk kunt gebruiken, dient u uw applicatie te activeren : u dient hierbij een 

activeringsprocedure te doorlopen waarbij Online For Professionals wordt betrokken. 

 

Log in met de kaart die toegang geeft tot het OFP abonnement dat u wil gebruiken in mobilePRO@vdk. Indien 

deze kaart toegang geeft tot meerdere OFP abonnementen, dan kan u een willekeurig abonnement uit de 

keuzelijst selecteren. De installatie is namelijk over al deze abonnementen hetzelfde. 

 

Druk na het inloggen op het menu item “mobilePRO@vdk”, waarna het scherm “Beheer mobilePRO@vdk” 

wordt geopend. In dit scherm ziet u al uw huidige mobilePRO@vdk installaties die gekoppeld zijn aan uw kaart.  

Om een nieuwe installatie toe te voegen dient u op de “Toevoegen” knop te drukken. 

 

https://www.vdk.be/nl/professionelen/dagelijks-bankieren/mobileprovdk
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U dient akkoord te gaan met het reglement online@vdk – mobilePRO@vdk, waarna u op “Verder” drukt. 

 

 
 

Geef een omschrijving op voor uw toestel zodat u deze installatie gemakkelijk kunt associëren met het tablet of 

de telefoon waarop de activatie is doorlopen. 

 

 
 



 

mobilePRO@vdk - Gebruikershandleiding - versie apr20 Pagina 3/8 

 

U dient de activatie te handtekenen. 

 

 
 

Start de mobilePRO@vdk applicatie en volg de stappen. 
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Nu kan u voor de eerste keer mobilePRO@vdk gebruiken! Druk hiervoor op de knop “Inloggen” en geef uw 

wachtwoord die u tijdens de registratie hebt gekozen. 
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Wanneer uw kaart toegang geeft tot meer dan één OFP abonnement, dan zal u het volgende scherm te zien 

krijgen waar u het OFP abonnement dient te selecteren dat u wilt gebruiken. Indien er voor het abonnement 

nog Sets, Overschrijvingen of Verrichtingsbestanden te signeren zijn, dan kan u dit zien aan de tellers bij het 

abonnement. 

 

 
 

U bent nu ingelogd en kan mobilePRO@vdk gebruiken voor het gekozen OFP abonnement. 
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Wanneer u de sessie wilt beëindigen, dan kan u via het menu de optie “Uitloggen” selecteren. Na confirmatie 

zal u een overzicht krijgen van de nog te signeren overschrijvingen, sets en verrichtingsbestanden. 

 

 
 

Wanneer uw kaart toegang geeft tot meer dan één OFP abonnement, dan wordt het optioneel menu-item 

“Wisselen abonnement” getoond. Als u dit selecteert, dan komt u terecht in het abonnement- keuzescherm. U 

kan inloggen zonder uw wachtwoord opnieuw in te geven, zoals dit in OFP het geval is. 
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mobilePRO@vdk biedt de mogelijkheid om meer dan één installatie te activeren op eenzelfde toestel, bvb 

wanneer u verschillende OFP kaarten bezit of wanneer uw collega / partner gebruik maakt van hetzelfde 

mobiel toestel. 

Om een tweede installatie te activeren dient u op de  knop te drukken onderaan het wachtwoord ingave 

scherm. Deze knop wijzigt naar de knop “Nieuwe installatie”. Hierop drukken start een nieuwe 

mobilePRO@vdk activatie procedure.  

 

De activatie procedure is identiek zoals beschreven in het begin van deze handleiding. 

 

Na het voltooien van de activatie procedure zal u een extra scherm krijgen waaruit u de gewenste installatie 

kan selecteren. 

 

Het toevoegen van een mobilePRO@vdk installatie wanneer er reeds twee installaties zijn verloopt via de knop 

“Nieuwe installatie toevoegen” op het installatie keuzescherm. De activatie procedure is identiek zoals  

beschreven in het begin van deze handleiding. 

1.3. Overzicht functionaliteiten mobilePRO@vdk 
In mobilePRO@vdk zijn volgende functionaliteiten mogelijk : 

 

- Consultatie rekeninginformatie  

 alle rekeningen die beschikbaar zijn voor de gebruiker in OFP zijn dit ook in mobilePRO@vdk 

 het bekijken van de historiek van het rekeningsaldo  

- Consultatie van Sets 

 Consultatie Subsets 

 Consultatie bewegingen in een subset 

 Consultatie van de fouten en waarschuwingen na de import van een betalingsbestand in OFP 

- Signeren van Sets 

 Signeren van 1 of meerdere sets, volgens de geldende volmachtregels 

 Uitvoeren van Sets 
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o Uitvoeren van 1 of meerdere sets die door een daglimiet beperking nog op volledig 

gehandtekend staan 

- Consultatie van Individuele verrichtingen 

- Opgave van Individuele verrichtingen (beperkt tot 1250 EUR / dag voor verrichtingen naar derden)  

- Signeren van Individuele verrichtingen 

 Signeren van 1 of meerdere individuele verrichtingen volgens de geldende volmachtregels 

 Uitvoeren van Individuele verrichtingen 

o Uitvoeren van 1 of meerdere individuele verrichtingen die door een daglimiet 

beperking nog op volledig gehandtekend staan 

- Consultatie & schrappen van uitgestelde bewegingen 

 Volgens de geldende volmachtregels 

- Consultatie van verrichtingsbestanden (indien ook beschikbaar in OFP) 

 Consultatie van de fouten en waarschuwingen na de import van een verrichtingsbestand in 

OFP 

 Signeren van 1 of meerdere verrichtingsbestanden, volgens de geldende volmachtregels 

- Berichten box OFP – mobilePRO@vdk 

 Consultatie bestaande berichtenbox OFP abonnement 

 Unieke berichten voor mobilePRO@vdk 

 Schrappen van een bericht 

- Wijzigen wachtwoord 

- Weergave applicatie, abonnement, gebruiker, installatie en contactinformatie 

- Meerdere mobilePRO@vdk installaties op eenzelfde toestel 

 Wanneer men meerdere OFP kaarten bezit 

 Wanneer men het toestel deelt met een 2de persoon 

- Keuzelijst van alle OFP abonnementen met daarin direct een overzicht van de te signeren 

Overschrijvingen, Sets en Verrichtingsbestanden per abonnement 

- Wisselen van OFP abonnement zonder opnieuw te tekenen 

- Uitloggen met informatie nog te signeren transacties 


