
Geen verbinding met Loon Portaal, Windows-machine  1 

 

Geen verbinding met Loon Portaal, Windows-machine 

 

Inhoud 

 

Rdp-file Loon Portaal reeds aanwezig? ............................................................................. 1 
Rdp-file Loon Portaal alsnog installeren ............................................................................ 2 
Inlogscherm Loon Portaal .................................................................................................. 2 
Verkeerd wachtwoord Loon Portaal? ................................................................................. 3 
Wachtwoord Loon Portaal instellen ................................................................................... 4 

 

Rdp-file Loon Portaal reeds aanwezig? 

U krijgt geen verbinding met Loon en u hebt een Windows pc. Als eerste, hebt u de juiste 

rdp-file om verbinding te maken? Deze file moet de naam LoonOnline-V2.rdp hebben, en op 

uw bureaublad staan of daarheen worden verplaatst:   

 

 
Afbeelding: Rdp-file LoonOnline-V2 reeds aanwezig? 

 

Hebt u de juiste rdp-file op uw desktop staan? Zo nee, dan moet u de correcte rdp-file voor 

het Loon Portaal alsnog installeren. Dat leest u in het volgende hoofdstuk: 'Rdp-file Loon 

Portaal alsnog installeren'.   

 

Hebt u wél reeds de juiste rdp-file op uw desktop staan? Lees dan de overige mogelijke 

oplossingen, te beginnen met het hoofdstukje 'Inlogscherm Loon Portaal'.  

 

  

https://www.loon.nl/Loon/Geen_verbinding_Loon_Portaal_Windows/Rdp-file_Loon_Portaal_alsnog_installeren
https://www.loon.nl/Loon/Geen_verbinding_Loon_Portaal_Windows/Rdp-file_Loon_Portaal_alsnog_installeren
https://www.loon.nl/Loon/Geen_verbinding_Loon_Portaal_Windows/Inlogscherm_Loon_Portaal
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Rdp-file Loon Portaal alsnog installeren 

Als u deze niet op uw pc hebt, dan kunt u deze alsnog downloaden vanaf mijn.loon.nl. 

 

 
Afbeelding: Rdp-file alsnog installeren 

 

Wanneer u op ‘Download RDP’ klikt, komt u op de onderstaande pagina, waar u op de 

blauwe link klikt. Zorg ervoor dat de file uiteindelijk op uw bureaublad terechtkomt, 

bijvoorbeeld door deze uit de downloadfolder te slepen naar bureaublad, of door deze direct 

naar uw bureaublad te downloaden: 

 

 
Afbeelding: Download RDP file 

 

Inlogscherm Loon Portaal 

Wanneer u op de rdp-file dubbelklikt, komt het inlogscherm tevoorschijn. Daar moet u 

controleren of de juiste gebruikersnaam ingevuld is. Soms staat daar LOONONLINE\123456 

of iets dergelijks. U kunt dit wijzigen door te klikken op ’Meer keuzes’ en dan ’Ander account 

gebruiken’.  

 

Uw gebruikersnaam ziet er normaliter als volgt uit: 

[klantnummer] eventueel met een volgnummer -1, -2 en afgesloten met @online.loon.nl. 

 



Geen verbinding met Loon Portaal, Windows-machine  3 

 
Afbeelding: Invoeren referenties 

 

Als uw gebruikersnaam goed is ingevuld, maar het inloggen lukt nog steeds niet, dan kunt u 

uw wachtwoord controleren. Daarover gaat het volgende hoofdstuk: ‘Verkeerd wachtwoord 

Loon Portaal’.  

 

Verkeerd wachtwoord Loon Portaal? 

Wanneer het wachtwoord verkeerd is ingevuld, dan komt er een scherm terug met de rode 

tekst ’De aanmeldingspoging is mislukt’:  

 

 
Afbeelding: Verkeerd wachtwoord? 

https://www.loon.nl/Loon/Geen_verbinding_Loon_Portaal_Windows/Verkeerd_wachtwoord_Loon_Portaal
https://www.loon.nl/Loon/Geen_verbinding_Loon_Portaal_Windows/Verkeerd_wachtwoord_Loon_Portaal
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Wachtwoord Loon Portaal instellen 

U kunt uw wachtwoord instellen in mijn.loon.nl bij Loon Portaal, Beheer: 

 

 
Afbeelding: Wachtwoord instellen 

 

Hier staat uw ‘Gebruiker’ en de tekst ‘Details’ (rechtsonderin): 

 

 
Afbeelding: Loon Portaal beheer 

 

Wanneer u op ‘Details’ klikt, kunt u het wachtwoord opnieuw instellen. Daarmee kunt u 

inloggen middels de LoonOnline-V2.rdp file. 

 

 

 

 

 

 


