
 

  
 

            
       

          
        

              
              

      

  

         
         

 
   

 
    

 
      
        
             

  
    
      
      
           

         
          

    
      
        

        
   
         

    
         

        
  

 
      

 
           

        
           

  
       

        
   
         

    
         

        
  
 

         
 

    
 

   
 

Beste leverancier, 

Vanaf 11 maart 2022 gaat de Gemeente Vlissingen met een groslijstsystematiek werken voor het 
selecteren van aannemers en ingenieursdiensten voor onderhandse aanbestedingen. 
Als huidige leverancier van onze gemeente bent u eerder betrokken geweest bij de totstandkoming 
van deze methodiek door deel te nemen aan een marktconsultatie. 
Bij deze nodigen we u uit om u in te schrijven voor de vastgestelde groslijsten van onze gemeente. 
Vanaf nu tot 25 maart 2022 kunt u zich hiervoor aanmelden door het aanmaken van een account 
bij Qfact via de volgende link: 
https://app.emviprestatiemeting.nl/opdrachtnemers/choosekvk/0/540,,,,62,92816,1505,,798,950,,4, 
,,0,1 

Let op: na de uiterste aanmelddatum kunnen wij niet garanderen dat uw aanmelding op tijd is 
verwerkt en loopt u de kans een selectie voor een aanbesteding mis te lopen. 

Stappenplan aanmelden 

Indien u nog geen account heeft: 

- Ga in uw internetbrowser naar app.qfact.nl 
- Klik op het kopje ‘registreren’ rechts bovenaan de pagina. 
- U zoekt uw organisatie op aan de hand van het KVK nummer. Selecteer daarna de 

betreffende vestiging. 
- Kies 'registreer nieuw account’ 
- U vult de gegevens in, waaronder een wachtwoord. 
- Klik op de knop ‘registreer’ 
- 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. 

- Log in onder het door u aangemaakte account. 
- Kopieer bovenstaande link naar de adresbalk en laad de pagina. 
- In uw scherm verschijnt: Uitnodiging voor Gemeente Vlissingen 

Klik op accepteren. 
- Uw account/vestiging is nu gekoppeld aan deze organisatie (een melding hiervan 

verschijnt op het scherm. 
- Ga naar ‘aanmeldingen’ (links bovenaan). Hier kunt u zich aanmelden bij de 

gemeente, de bijbehorende documenten uploaden en aanmelden voor onze 
groslijsten. 

Indien u een bestaand account heeft: 

- Heeft u al een account voor uw organisatie bij Qfact (voorheen EMVI-
prestatiemeting)? Log dan in onder deze organisatie. Heeft uw organisatie meerdere 
Vestigingen? Selecteer de juiste vestiging waarmee u zich voor onze groslijsten wilt 
aanmelden. 

- Kopieer bovenstaande link naar de adresbalk en laad de pagina. 
- In uw scherm verschijnt: Uitnodiging voor Gemeente Vlissingen 

Klik op accepteren. 
- Uw account/vestiging is nu gekoppeld aan deze organisatie (een melding hiervan 

verschijnt op het scherm. 
- Ga naar ‘aanmeldingen’ (links bovenaan). Hier kunt u zich aanmelden bij de 

gemeente, de bijbehorende documenten uploaden en aanmelden voor onze 
groslijsten. 

Met vragen over uw aanmelding kunt u contact opnemen per mail via tvleugel@vlissingen.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Projectgroep Groslijsten/Better Performance 
Gemeente Vlissingen 
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