
 

 

 

 

 

AANEMERSPORTAAL 
Maak het online afhandelen van 

werkopdrachten eenvoudig met het 

aannemersportaal. Met deze module 

stroomlijnt u het aannemerstraject en houdt u 

te allen tijde het technische en financiële 

overzicht. 

 

 

 

 

 

 

Gemak voor aannemer en opzichter  

Via het Aannemersportaal deelt u uw werkbonnen en 

kent u werkopdrachten automatisch aan de juiste 

aannemer toe. Na inloggen in het portaal zien uw 

aannemers de voor hen bestemde werkbonnen klaar 

staan.  

Een aannemer kan: 

• nieuwe werkbonnen aanmaken;  

• werkbonnen bekijken en/of printen; 

• inplannen / herplannen; 

• een ‘niet thuis’-melding invoeren; 

• een werkbon zowel technisch als financieel gereed 

melden.  

De opzichter kan:  

• offertes aan werkbonnen koppelen;  

• zien of werkbonnen zijn ingepland; 

• ‘niet thuis’-meldingen bekijken; 

• gereed gemelde werkbonnen goed- of afkeuren. 

Minimale vereisten 
Het Aannemersportaal werkt het beste via de meest 

recente versie van Google Chrome of Firefox of via 

Internet Explorer 11+. Naast een internetverbinding is 

een VPN-koppeling vereist.  

Configuratiemogelijkheden 
Het Aannemersportaal is een standaardproduct met 

een vast design. U kunt het portaal wel weergeven in 

uw eigen huisstijlkleuren en met uw eigen logo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standaardfunctionaliteiten: 

Actuele (lopende) werkopdrachten 

• Filteren op status (Geen, toon alles / Gepubliceerd 

/ Geaccepteerd / Ingepland) 

• Sorteren op werkopdrachtnummer, plannings-

datum, uiterlijk gereeddatum, adres en status  

• Zoeken op basis van het KSC in ViewPoint 

• Exporteren als PDF, Excel en XML 

• Aantal orders per pagina (overzicht: 10, 20, 50, 

100) 

• Vanuit werkopdracht detailpagina accepteren, 

inplannen of herplannen.  

• Signaleringen betreft de huurder inzien (zoals 

betaalachterstand, gewelddadig, gevaarlijke hond) 

• Signaleringen betreft eenheid (zoals asbest of 

sloopplannen) 

• Link naar afbeelding, indien gekoppeld 

• Gerelateerde werkopdrachten vanuit detailscherm 

• Werkopdrachten aanmaken vanaf ‘home’ of vanuit 

detailscherm 

• Werkopdracht accepteren, weigeren en plannen 

• Werkopdracht per stuk of collectief gereed melden 

Gearchiveerde werkopdrachten 

• Filteren op datum van-tot 

• Sorteren op werkopdrachtnummer of adres 

• Exporteren als PDF en/of Excel 
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