Welkom op ‘Mijn Duurzaam Repareren’
Bent u al bij Duurzaam Repareren aangesloten, dan hebben wij uw account al aangemaakt. Per email
hebben wij u een link gestuurd en uw wachtwoord. U kan hier ook geraken door:
https://nulmeting.duurzaamrepareren.be in uw webbrowser in te tikken.
Wij hebben
uw account al
voor u
aangemaakt

Voer uw emailadres en uw wachtwoord in.
Werkt het wachtwoord niet? Druk dan op wachtwoord
resetten. U ontvangt dan een link via uw email met een
nieuw wachtwoord.

In de app kunt u alles over uw account beheren. U treft alle documenten
aan, de status, eventueel openstaande verbeterpunten, de auditverslagen
enzovoort. Ook kunt u via de app documenten up-loaden en het Pakket
van Eisen downloaden. Volledig overzicht vanuit uw eigen account.
Controleert u de gegevens en wijzig deze indien ze niet correct worden
vermeld. U kunt hier ook uw wachtwoord wijzigen.

Het invullen
van de
nulmeting kost
30 minuten

Nog niet aangesloten bij Duurzaam Repareren?
Dan kan u eenvoudig in de app een account aanmaken
Ga naar: https://nulmeting.duurzaamrepareren.be/ en klik op
‘Registreren’. Vul uw bedrijfsgegevens in en klik wederom op
registreren. U kunt nu geheel vrijblijvend de ‘nulmeting’ gaan invullen.
Met het invullen van de nulmeting heeft u al snel beeld in welke
Mate u aan de gestelde eisen voldoet.

Druk op de knop ‘Proces beheren’. U kunt aangeven
voor welke bedrijfsactiviteiten u gecertificeerd wilt
worden zodat u ook uitsluitend de vragen hoeft te
beantwoorden die voor u relevant zijn.

U kan dit doen door de relevante bedrijfsactiviteiten op groen te zetten.
Bedrijfsactiviteiten die u niet verricht laat u op rood staan. Let op: U zet
alleen bedrijfsactiviteiten op groen wanneer dit een kernactiviteit is.
Zo zal u bijvoorbeeld als carrosseriehersteller wel eens een band
vervangen, maar is dit geen kernactiviteit.
Tevens moet u aangeven onder welke (firma) naam u de activiteit
uitvoert. We willen hiermee weten of u het onder eigen naam
exploiteert of onder bijvoorbeeld een franchiseformule.

U komt nu weer op uw accountpagina. U ziet
Nu een aantal rubrieken waar nog vragen openstaan.
Klik bij de rubrieken op ‘BEGIN’ en u kunt starten met
het invullen van de nulmeting

U weet snel in
welke mate u al
voldoet

Het is mogelijk om tussentijds te
stoppen met invullen.
De app houdt bij hoever u bent
gekomen (in procenten).

U hoeft niet direct aan
alle eisen te voldoen
om gecertificeerd te
worden

Wanneer u voldoende informatie heeft ingevuld, dan kunt u
de nulmeting insturen. U meldt zich hiermee aan voor de
certificering. Het secretariaat neemt nu uw aanvraag in
behandeling en uw nulmeting wordt aan een administratieve audit onderworpen. U ontvangt binnen (in de regel)
twee weken van ons de uitslag van de audit en u wordt
geïnformeerd over de fysieke audit.

