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Voor je begint. 
De volgende instructies worden ondersteund door de TU Delft en zijn getest te werken. Deze handleiding bieden 
wij u aan als extra service. Heeft u een andere versie van windows 10 en ondervindt u problemen met de 
installatie, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde Servicedesk, Student IT Desk (SID) of 
Workstation services (WPS).

Stap 1.1: Ga naar de app store

Stap 1.3: Openen eduVPN

Wanneer de applicatie is gedownload kan deze 
worden geopend. 

Stap 1.4 

Wanneer eduVPN is gestart kies: 

"Access your institute's network from outside the 

institution." 

Stap 1.2: vind eduVPN

Zoek in de App store naar "eduVPN" en klik op "install" 
om de applicatie te starten

Er zijn twee manieren om eduVPN op de mac te installeren

1. Via de App Store (Ook voor niet beheerde Mac's)
2. Via de TU Delft Self Service Applicatie

1. eduVPN installeren via de Apple "App Store"
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Stap 1.6: Inloggen 

Er wordt doorgeleid naar de authenticatie 
webpagina van de TU Delft.
Login met NetID en Wachtwoord.

Stap 1.5: Kies TU Delft

Kies bij "Choose your Provider" voor 
"Delft University of Technology"

Stap 1.7:  SMS authenticatie

Er wordt een SMS gestuurd voor twee factor 
authenticatie, vul deze in en klik OK.
(zorg wel dat je 06 nummer bekend is binnen e-
service.tudelft.nl)

Stap 1.8:  Toestemming verlenen

Het volgende scherm verschijnt: klik op 
“toestaan” om toestemming te verlenen



Stap 1.10:  

Wanneer onderstaand scherm verschijnt, 
heb je succesvol een VPN-verbinding 
opgezet

Stap 1.9: Kies Entry

In de eduVPN client verschijnt nu de "Delft 
University of technology" entry. 
Klik deze aan en klik op 'connect' om 
verbinding te maken. 

2. eduVPN via de TU Delft Self Service applicatie

Stap 1.7:  SMS authenticatie

Er wordt een SMS gestuurd voor twee factor 
authenticatie, vul deze in en klik OK.
(zorg wel dat je 06 nummer bekend is binnen e-
service.tudelft.nl)

Stap 2.1: Kies Entry

Start de TU Delft Self service-applicatie op 
(alleen te vinden op recent door de TU beheerde en 
geïnstalleerde Mac’s)

Stap 2.2: eduVPN vinden

Binnen de Self service Applicatie kan eduVPN client 
worden gevonden, klik op “Install”, de VPN Client 
zal nu gaan installeren.

Volg vanaf deze stap de handleiding vanaf stap 1.3
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