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Beste clubleden. 
 
Dit bericht is bedoeld voor de gebruikers van het onderdelenplatform Daimler GEMS IAM (XENTRY 
Portal). 
Het is momenteel mogelijk dat u van Daimler een van de volgende berichten ontvangt: ‘Daimler 
GEMS IAM – Your account is about to expire’ of ‘Daimler GEMS – Inactivity warning’. 
 
Waarom deze berichten? Daimler verstrekt de leden van de bij de MBAC aangesloten clubs (die in 
het bezit zijn van een Mercedes-Benz ClubCard) de mogelijkheid om gratis van dit platform gebruik te 
maken (andere particuliere gebruikers dienen hiervoor € 50 per jaar te betalen). Voor de Daimler-
organisatie zijn hier natuurlijk wel kosten aan verbonden. Daarom wordt periodiek gecontroleerd of 
er gebruikers zijn die hun account zelden of niet gebruiken. 
 
De Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs (MBAC) heeft naar aanleiding van deze berichten 
overlegd met Mercedes-Benz Cars Nederland.  
In deze notitie worden deze berichten weergegeven en zullen we aangeven hoe u ervoor kunt zorgen 
dat u uw GEMS IAM-account gewoon kunt blijven gebruiken: 
  
1. Daimler GEMS IAM – Your account is about to expire 

Dit bericht bevat de volgende tekst: 

Daimler GEMS IAM Information 11/9/20 
 
Recipient: (GEBRUIKERSNAAM) Uw E-mailadres 

Some of your authorizations in the Daimler GEMS IAM System are time restricted. The following 
changes will take place in the next days. 

Your account will expire on 12/9/20. At that point in time you will not be able to login and use any of 
the applications any more. 

This is an automatically generated email. Please do not reply to the sender of this email. 

If you think this change is not correct please contact: 

Responsible support contacts 

 MBNL Helpdesk MBNL Helpdesk, mbnl.helpdesk@daimler.com, +31302471717 
Responsible administrators 

 Mirabelle Heckel 

Regards, 
Daimler GEMS IAM 

Zonder actie van uw zijde kunt u dus (in dit voorbeeld) vanaf 9 december 2020 niet meer inloggen in 
dit systeem. U ontvangt dit bericht ongeveer één maand voor de datum waarop uw account afloopt. 
Om dit te voorkomen dient u direct in actie te komen. 
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Wat te doen: 
De MBAC heeft met Mercedes-Benz Cars Nederland afgesproken dat u uw account eenvoudig kunt 
verlengen door het hierboven genoemde E-mailbericht door te sturen (te forwarden) aan: 
mbnl.helpdesk@daimler.com 
 
én in uw E-mailbericht de volgende begeleidende tekst te plaatsen: 
 
Geachte dames en heren, 
  
Onlangs ontving ik onderstaand E-mailbericht met de mededeling dat mijn toegang tot het Xentry 
Portal zal worden beëindigd. Onder verwijzing naar de afspraak die hierover door de Stichting 
Mercedes-Benz Automobiel Clubs met u werd gemaakt, wil ik u vragen deze einddatum uit mijn 
account te verwijderen. 
Wilt u mij een bevestiging sturen zodra u dit heeft gedaan? 
  
Met vriendelijke groet, etc. 
 
Kort nadat u dit E-mailbericht heeft verzonden dient u een bericht met de hiernavolgende tekst van 
de helpdesk te ontvangen waaruit blijkt dat uw account is verlengd: 

Daimler GEMS IAM Information 11/20/20 
 
Recipient: Uw naam (GEBRUIKERSNAAM) Uw E-mailadres, Stichting Mercedes-Benz Automobiel 
Club (XY03712544) 

The user has been modified. 

This is an automatically generated email. Please do not reply to the sender of this email. 

If you think this change is not correct please contact: 

Responsible support contacts 

 MBNL Helpdesk MBNL Helpdesk, mbnl.helpdesk@daimler.com, +31302471717 

Responsible administrators 

 Mirabelle Heckel 

Regards, 
Daimler GEMS IAM 

De gebruiksduur van uw account is nu verlengd en u zou na de eerder genoemde einddatum (in dit 
voorbeeld 9 december 2020) gewoon nog moeten kunnen inloggen. 
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2. Daimler GEMS IAM – Inactivity warning 

Dit bericht bevat de volgende tekst: 

Daimler GEMS IAM Information 10/15/20 
 
Recipient: Uw naam (GEBRUIKERSNAAM) Uw E-mailadres, Stichting Mercedes-Benz Automobiel 
Club (XY03712544) 

You did not login into any Daimler application for 156 days. You may just login again to avoid 
suspension and potential deletion for your account with user ID (GEBRUIKERSNAAM) Your account 
will be suspended on 11/8/20. Your account will be deleted on 5/7/21. 

This is an automatically generated email. Please do not reply to the sender of this email. 

If you think this change is not correct please contact: 

Responsible support contacts 

 MBNL Helpdesk MBNL Helpdesk, mbnl.helpdesk@daimler.com, +31302471717 
Responsible administrators 

 Mirabelle Heckel 

Regards, 
Daimler GEMS IAM 

Wat te doen: 
U hoeft hier niet van te schrikken, maar om te voorkomen dat uw account wordt verwijderd dient u 
wel z.s.m. via de volgende link https://aftersales.daimler.com/home/ even in te loggen in uw 
account. Nadat u dit heeft gedaan kunt u uw account weer geruime tijd gebruiken.  
 
Mocht u uw wachtwoord zijn vergeten dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen door in het 
inlogscherm te klikken op ‘Wachtwoord vergeten?’.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur MB R/C 107 Club Nederland  
 

 

 

  

 
 

mailto:mbnl.helpdesk@daimler.com
https://gems.daimler.com/
https://aftersales.daimler.com/home/

