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Heeft u het volgende probleem?  
U logt in op het Veeportaal en als u doorklikt, reageert uw computer niet (u krijgt het volgende 
bestelscherm niet, u kan geen rapport openen, u krijgt het scherm met de af te drukken etiketten niet 
te zien,…). De pop-up-instellingen van de computer staan waarschijnlijk niet juist. In de onderstaande 
werkwijze beschrijven we hoe u de pop-up-instellingen kan aanpassen, zodat u van alle toepassingen 
van het Veeportaal gebruik kunt maken. 
 

1. Klik op het ‘pop-up’ icoontje rechts bovenaan in de werkbalk. 

 
Plaats een bolletje bij ‘Pop-ups van https://prd.sanitel.be altijd toestaan’. 
Klik daarna op de knop ‘Gereed’. Hierna zou u een nieuw scherm moeten krijgen bij het 
doorklikken. 

 
 

 
2. Indien u geen pop-up icoontje ziet, zal u dit moeten uitschakelen aan de hand van de 

internetopties. Klik op de 3 bolletjes of 3 streepjes rechts bovenaan in de werkbalk en klik 
daarna op ‘Instellingen’. 
 

 
 

 
 

HANDLEIDING : AANPASSEN VAN DE POP-UP-
INSTELLINGEN IN GOOGLE CHROME 
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Scroll naar beneden in de instellingen en klik op ‘Geavanceerd’.  
Ga naar ‘Privacy en beveiliging’ en klik op ‘Site-instellingen’. 
 

 
 
 

In het keuzemenu klikt u op ‘Pop-ups en omleidingen’ 
 

 
 

 
Om toe te staan dat er geen pop-up blokkeringen weergegeven worden bij Veeportaal, klikt op  
op de knop ‘Toevoegen’ naast het woord ‘Toestaan’ 
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 Vul ‘https://prd.sanitel.be’ in en klik op de knop ‘Opslaan’ 
 

 
 

 
 

Sluit het menu ‘Instellingen’ af. Vanaf nu zou u een nieuw scherm moeten krijgen bij het 
doorklikken. 
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