
Geachte lezer,  
  
Dank voor uw interesse in onze groslijsten. Via deze weg willen we u graag uitnodigen om u 
in te schrijven voor onze groslijsten.   
  
Via het platform van Qfact kunt u zich inschrijven voor de volgende groslijsten:  
  

 Groslijst 1: Rioolwerk incl. reconstructie straatwerk (werken meer dan € 150.000) 

 Groslijst 3: Asfaltwerken en asfaltonderhoudswerken type A; hoofdwegen en 
complexe projecten 

 Groslijst 4: Asfaltwerken en asfaltonderhoudswerken type B; overige wegen en 
projecten 

 Groslijst 7: Grondwerk en bouwrijp maken 

 Groslijst 8: Binnenstedelijke herinrichting 
  
Om in aanmerking te komen voor toekomstige opdrachten moet u zich registreren. 
Hiervoor doorloopt u de volgende stappen:  
  
Indien u nog geen account heeft; 
  
1. Open https://app.qfact.nl in uw internetbrowser en klik rechts bovenin op de knop 
‘registreren’. 
(Let op, Internet Explorer 11 wordt niet meer ondersteund, maak gebruik van 
Microsoft Edge of bijv. Google Chrome)  
2. Zoek uw organisatie door het KVK nummer in te voeren en klik op de knop 'zoeken', 
selecteer vervolgens de vestiging waarmee u wilt inschrijven.   
3. U vult de gegevens in, waaronder een wachtwoord.  
4. Klik op de knop 'registreer'.  
5. U ontvangt een mail met daarin een link om de aanvraag te bevestigen. Na uw bevestiging 
wordt uw aanvraag binnen 48 uur door de helpdesk gevalideerd. U ontvangt hiervan geen 
bericht meer via de helpdesk. Na validatie kunt u inloggen met uw account.  
 
 
Vervolgstappen of indien u een bestaand account heeft; 
 
1. Log in met uw e-mailadres en wachtwoord. 
2. Nadat u bent ingelogd kiest u menu-item ‘Aanmeldingen’  
3. Selecteer hier de Gemeente Hengelo 
4. Voer een correspondentie e-mailadres en telefoonnummer in. 
5. Upload onder 'Algemene documenten' de documenten t.b.v. de algemene 
geschiktheidseisen.  
6. Scroll door naar onderaan de pagina kopje ‘Lijsten’.  
7. Meld u hieronder aan voor een van de groslijsten door bij de desbetreffende groslijst op 
‘Open groslijst’ te klikken.  
8. Aanvullende referenties of certificaten zijn vereist. Deze worden hieronder getoond en 
kunt u hier uploaden.    
9. Let op, vervolgens klikt u onderaan op de knop ‘Registreer voor deze groslijst’. 
10. Ga nu terug naar het overzicht van de lijsten. Als hier bij de zojuist gekozen groslijst een 
groene knop ‘Geregistreerd’ staat is uw aanmelding voltooid.  
  
 

  

 

https://app.qfact.nl/


 
Als er vragen zijn over het aanmelden kunt u altijd contact opnemen met de helpdesk van 
Qfact via helpdesk@qfact.nl 
  
 


