
 

 

 

 

 Aan de gegadigde 
 

  

 Verzenddatum Uw brief van Uw kenmerk Zaaknummer Verplichtingnummer 

 26 januari 2022   Cees 227780  

      

 Behandeld door     

 Martijn Harbers 

 
    

      

 Onderwerp     

 Aanmelden nieuw groslijstensysteem Gemeente Hof van Twente  
  

 Beste gegadigde,  

 

      

      

 de Höfte 7, GOOR Postbus 54, 7470 AB info@hofvantwente.nl www.hofvantwente.nl 0547-85 85 85 

      

 

 

Vanaf 1-4-2022 werkt de Gemeente Hof van Twente met een nieuwe 
groslijstsystematiek. Bij deze nodigen we u graag uit om u in te schrijven voor de 
groslijsten van Gemeente Hof van Twente.  
Vanaf dit moment tot 1-3-2022 kunt u zich hiervoor aanmelden d.m.v. het aanmaken van 
een account bij Qfact (voorheen EMVI-Prestatiemeting) via de volgende link:  
 
https://app.emviprestatiemeting.nl/opdrachtnemers/acceptinvite/162,,,,11,633239,1590,,1
47,450,,1,,,7,0 
 
  
Let op; na de uiterste aanmelddatum, kan de Gemeente Hof van Twente niet 
garanderen dat uw gegevens op tijd verwerkt zijn en loopt u de kans een aanbesteding 
mis te lopen.  
    
Indien u nog geen account heeft: 
 

- Ga in uw internetbrowser naar app.emviprestatiemeting.nl 
- Klik op het kopje ‘registreer als opdrachtnemer’  
- 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’ 

https://app.emviprestatiemeting.nl/opdrachtnemers/acceptinvite/162,,,,11,633239,1590,,147,450,,1,,,7,0
https://app.emviprestatiemeting.nl/opdrachtnemers/acceptinvite/162,,,,11,633239,1590,,147,450,,1,,,7,0
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- 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. 
- 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. 
- 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 vriendelijke groeten Helpdesk Qfact en Gemeente Hof van Twente, 
 
 
 
M. Harbers 
Projectleider Team Openbare Ruimte 


