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Waarom Kopersbegeleiding.nl 
Kopersbegeleiding.nl is de missende schakel tussen de kopersbegeleider, uitvoerder, 

(onder)aannemer en kopers. Met behulp van de speciaal voor de huizenmarkt ontwikkelde software 

houden wij de communicatie helder en overzichtelijk. Kopersbegeleiding is een webportaal waar alle 

partijen altijd up-to-date inzicht hebben in de woonwensen van de kopers. Dit voorkomt onnodige 

fouten en scheelt veel tijd. 

Aanmelden 
Om u aan te melden krijgt u een uitnodiging per e-mail. Hierin staat een link, waarmee u zich 

aanmeldt: 

 

Klik op de link in de e-mail. U dient twee maal een wachtwoord op te geven. Uw e-mailadres is uw 

gebruikersnaam. Deze link is slechts een keer geldig.  
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Home 
Op de startpagina (Home) worden het nieuws, de agenda en relaties getoond die bij uw woning van 

dit project horen.  

 

Afmelden 
Wanneer u wilt stoppen vergeet u zich dan niet af te melden! Klik op de knop Afmelden om af te 

melden. 

 

  



Versie 1.1  5 september 2016 
 

Mijn gegevens 
Hier kunt u uw persoonlijke instellingen beheren.  

Mijn bouwnummer 
Bij mijn bouwnummer geeft u aan of u wilt dat anderen uw gegevens kunnen zien en bepaalt u het 

bedrag dat u aan meer- en minderwerk wilt uitgeven. 

 

 

Mijn buren 
Heeft u aangegeven dat anderen uw gegevens mogen zien? Dan worden deze zichtbaar onder Mijn 

buren. 

 

Anderen kunnen uw adres, telefoonnummer en e-mailadres zien. 

Project relaties 
Als laatste treft u onder Mijn gegevens de projectrelaties (een keukenleverancier, elektricien etc.) 

aan. Hier ziet u de beschikbare contactgegevens per projectrelatie.  
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U kunt ook inloggen via uw mobiele telefoon en zo heeft u deze gegevens altijd bij de hand. 

 

Bouwplaatsfoto’s 
Foto’s die genomen worden tijdens de bouw worden op de site geplaatst door uw kopersbegeleider. 

Heeft u zelf leuke of mooie foto’s gemaakt, dan kunt u deze mailen aan uw kopersbegeleider. Hij of 

zij plaatst ze op de site en daarmee zijn ze beschikbaar voor (mede)kopers. 

 

Wilt u een foto downloaden om bijvoorbeeld met uw familie te delen of op Facebook te posten, klikt 

u dan met uw rechtermuisknop op de afbeelding en kies voor afbeelding opslaan als. 
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Optiekeuzelijst (woonwensen) 
Tijdens de bouw van uw woning kunt u op de optiekeuzelijst aangeven welke opties u aan uw 

woning toe wilt voegen of misschien wilt laten vervallen. 

Alle mogelijke opties worden getoond op de optiekeuzelijst. Voor elke optie worden de code, 

omschrijving en prijs getoond. Bij het aantal staat in de meeste gevallen 0, maar het kan voorkomen 

dat hier standaard 1 of hoger staat. In dat geval is de optie standaard meegenomen in het pakket en 

kunt u er voor kiezen om de optie te laten vervallen. Bij sommige andere opties kunt u zelf een 

aantal invullen. 

Voor veel van de opties is er beeldmateriaal beschikbaar dat u een indruk geeft van hoe de keuze 

eruit komt te zien. Door op een afbeelding te klikken wordt deze vergroot. Ziet u een pdf logo dan 

klikt u hierop om het te downloaden. Pdf’s worden bijvoorbeeld gebruikt voor technische 

documentatie, brochures of handleidingen van apparatuur.  

Wilt u een optie toevoegen aan uw optielijst dan selecteert u voor die optie het gewenste aantal en 

klikt u onderaan de pagina op opslaan. De aantallen en de totaalprijs worden bijgewerkt. 
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Definitief maken 
Nadat u uw opties heeft geselecteerd en opgeslagen kunt u deze bevestigen. Hiermee geeft u aan de 

Kopersbegeleider aan dat u klaar bent. De kopersbegeleider zal vervolgens wachten totdat hij van u 

de getekende tekenlijst heeft ontvangen en daarna controleren of alles in het systeem goed is 

verwerkt. Daarna geeft de kopersbegeleider aan dat hij de door u gekozen opties heeft 

gecontroleerd en worden de opties definitief en zichtbaar voor de onderaannemers. Zij kunnen aan 

de slag! 

 

Om uw gekozen opties te bevestigen klikt u bovenaan de pagina op de knop Opties bevestigen. Op 

de volgende pagina worden de opties getoond die u op dit moment gaat bevestigen en worden ook 

de opties getoond die reeds bevestigd zijn. U kunt dus vaker opties bevestigen. Let er wel op dat u 

elke keer als u dit doet u de tekenlijst afdrukt, ondertekent en opstuurt. De ondertekende lijst mag u 

natuurlijk ook inscannen en per mail naar de kopersbegeleider toesturen. 
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Als de gegevens op het scherm kloppen klikt u op de blauwe knop Klik hier om de woonwensen te 

bevestigen.  

Tekenlijst 
Daarna klikt u op Tekenlijst afdrukken. De tekenlijst wordt nu in het scherm getoond en deze kunt u 

afdrukken met behulp van het menu van uw webbrowser of door op CTRL+P te drukken. 

 

Onderaan de pagina worden altijd de voorwaarden en bepalingen toegevoegd en is er ruimte voor 

ondertekening. 

 

  

  



Versie 1.1  10 september 2016 
 

Definitief en gecontroleerd 
Uiteindelijk zullen de door u gekozen opties ook door de kopersbegeleider zijn gecontroleerd en kan 

de onderaannemer aan de slag. 

U ziet dit terug in de optiekeuzelijst doordat bij elke keuze de status wordt getoond.  

In het eerste voorbeeld ziet u dat optie 10100 door de koper reeds Bevestigd is, maar nog niet is 

gecontroleerd door de kopersbegeleider.  

In het tweede voorbeeld is de keuze ook Gecontroleerd door de kopersbegeleider. Dit is zichtbaar 

door de G achter de optie.

Uiteindelijk zijn alle door u geselecteerde opties hier zichtbaar. 
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Documentatie 
Onder het menu Documentatie vindt u de documentatie die toegevoegd is voor het gehele project, 

het woningmodel of uw bouwkavel door de kopersbegeleider. De documentatie is onderverdeeld in 

een aantal rubrieken.  

 

De onderaannemer heeft eveneens de mogelijkheid om documentatie toe te voegen. Deze vindt u 

aan de linkerzijde onder de documentatie van de kopersbegeleider. 

Documenten kunt u downloaden van de site. 

Veel gestelde vragen 
Onder de menu-optie FAQ vindt u veel gestelde vragen over uw woning binnen dit project of over de 

werking van Kopersbegeleiding.nl. 
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Afmelden / Uitloggen 
Als u stopt met het gebruiken van Kopersbegeleiding.nl meldt u zich af, zodat een ander niet per 

ongeluk in het systeem kan komen. U meldt zich af rechtsbovenaan de pagina op Afmelden te 

klikken. 

 

 

Vragen of opmerkingen 
Heeft u vragen of opmerkingen over deze handleiding of het programma laat het ons dan weten. Wij 

helpen u graag verder! 

U kunt ons bereiken op: 

 

 
 


