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In 2023 gaat de Gemeente Hof van Twente werken met een nieuwe groslijstsystematiek. 
Bij deze nodigen we u graag uit om u in te schrijven voor de groslijsten van Gemeente 
Hof van Twente.  
U kunt zich hiervoor aanmelden d.m.v. het aanmaken van een account 
bij Qfact (voorheen EMVI-Prestatiemeting). Dit doet u door de volgende stappen te 
volgen (heeft u al een account dan kunt u beginnen bij stap 8): 

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

de juiste vestiging. 
4 Kies ‘registreer nieuw account’  
5 U vult de gegevens in, waaronder een wachtwoord. 
6 Klik op de knop ‘registreer’ 
7 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. 
Hiervan ontvangt u geen bericht. Na validatie kunt u inloggen met uw account. 

Vervolgens kunt u zich aanmelden voor de verschillende groslijsten van gemeente 
Hof van Twente : 

8 Log in onder het door u aangemaakt account 
9 Kopieer onderstaande link naar de adresbalk van uw browser en klik op ‘enter’: 

https://bit.ly/3UMpIsi 

https://bit.ly/3UMpIsi
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In uw scherm verschijnt ‘uitnodiging voor gemeente Hof van Twente’. Klik op 
‘accepteren’ 

10 Vul de vereiste gegevens in en upload de vereiste documenten.  
11 Klik onderaan op ‘open groslijst’ om u in te kunnen schrijven voor één of 

meerdere groslijsten. 
12 Upload de vereiste documenten. 
13 Klik onderaan de pagina op ‘registreer voor deze groslijst’ om uw registratie 

definitief te maken. 
 
Als u problemen ondervindt met het aanmaken van uw account en/of aanmelding, kunt 
contact opnemen met de Helpdesk Qfact via helpdesk@qfact.nl 
 
 
Met vriendelijke groeten Helpdesk Qfact en Gemeente Hof van Twente, 
 
 
 
J.C. Stakenkamp 
Projectleider Team Openbare Ruimte 

mailto:helpdesk@qfact.nl

