Mijn Stargroup
Het beste van Stargroup, binnen handbereik.

Leuk dat je onze app hebt gedownload!
De nieuwe Mijn Stargroup app is sneller, overzichtelijker en
gebruiksvriendelijker dan zijn voorganger.
Bij het bouwen van deze app zijn we opnieuw begonnen
met het ontwerpen, met als doel een mooie en handige app
te ontwikkelen. In dit proces stond snel en gemakkelijk te
gebruiken centraal en dat zie je terug in de prestaties!

Gebruiksaanwijzing
In deze gebruiksaanwijzing
geven we je een rondleiding
in onze nieuwe app.
Maar voor dat we beginnen
is het handig om te weten
dat je via
www.stargroup.nl/inside alle
ontwikkelingen en updates
kan bij houden.

Menu
In het menu aan de
linkerkant vind je de
verschillende
functionaliteiten van onze
app.

Welkom
Hier vind je waar wij als bedrijf voor
staan.

Overzicht
Dit is het hoofdscherm van onze app.
Deze zie je meteen als je onze app
opent. Hier staan de belangrijkste
opties voor jou klaar.

Hier vind jij bijvoorbeeld ook ons
laatste nieuws voor zowel particuliere
als zakelijke relaties.

Schade melden
Als je een autoschade hebt wordt je
doorverwezen naar het formulier van
verbond van verzekeraars. Dit kan
zowel als PDF als digitaal.
Heb je een andere schade? Dan
hoef je maar een paar vragen in te
vullen en wij pakken het op.

Gegevens
In de gegevens pagina kun je makkelijk gegevens wijzigen. Of via ons web
portaal jouw gegevens inzien. Hiervoor heb je wel een inlog nodig. Heb jij
deze nog niet? Stuur dan even een mailtje naar info@stargroup.nl

Noodnummers
Is er een noodgeval en heb je snel iets of iemand nodig? In onze lijst met
noodnummers vind je telefoonnummers van hulpdiensten, banken,
verzekeraars en natuurlijk ons eigen nummer. Deze zijn ook beschikbaar als je
geen internet verbinding hebt.

Onze diensten
Een simpel overzicht van de verschillende diensten die wij bieden. Voor de
informatie verwijzen wij je naar onze website. Daar houden wij onze
informatie goed up-to-date.

Ons team
Leer onze medewerkers kennen en neem contact met ze op als je vragen
hebt.

Contact
Wil je liever niet met ons whatsappen? Via de contact pagina vind je andere
opties om contact met ons op te nemen.

Reviews
Wij werken hard aan een sterren kwaliteit en wij vinden het leuk als onze
relaties dat ook zo ervaren. Via advieskeuze.nl worden continu reviews over
ons achter gelaten. En die laten we je graag zien.

