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Registreren
Het aanmaken van een account geeft u de mogelijkheid om online of via telefoon een reservatie te kunnen maken voor
keuringen die hiervoor in aanmerking komen. Deze registratie is eenmalig en kosteloos, maar noodzakelijk alvorens een
afspraak kan worden geboekt.

1.

Account voor een privépersoon?

Als privépersoon kunt u na de registratie direct een reservering aanmaken. De rechten voor een privépersoon zijn echter
beperkt (vb.: beperkt aantal afspraken die kunnen geboekt worden). Voor meer info kunt u de algemene voorwaarden
raadplegen.
Gebruikersnaam: Kies hiervoor bij voorkeur uw e-mailadres.
E-mail: Het adres dat u hier opgeeft, is het geldig e-mailadres waar de bevestiging
van uw reservatie naar toe gestuurd zal worden. Dit mag hetzelfde zijn als uw
gebruikersnaam als u hiervoor uw e-mailadres heeft opgegeven.
Nummerplaat: Eén van de nummerplaten waar u eigenaar van bent.
Telefoonnummer: Nummer waarop u tijdens de kantooruren bereikbaar bent,
mochten wij u wensen te contacteren i.v.m. dringende informatie over uw
afspraak.
Na het aanvaarden van de algemene voorwaarden, krijgt u de knop ‘registreer’.
Zodra u hierop klikt wordt uw account aangemaakt, ontvangt u een bevestiging via
e-mail en komt u in het reservatiescherm waar u een reservatie kunt maken.
Opmerking: De velden met een * zijn verplicht in te vullen.

2.

Vertegenwoordigt u een onderneming?

Vul de velden in zoals hierboven besproken maar als adres & telefoonnummer geeft u de gegevens van de maatschappelijke
zetel in van de onderneming die u vertegenwoordigt. Bij het veld “Nummerplaat” geeft u de nummerplaat van een voertuig
ingeschreven op uw onderneming in.
Vink “Vertegenwoordigt u een onderneming?” aan. U komt nu in een tweede scherm terecht waar u uw
ondernemingsgegevens dient in te geven. Een geregistreerde onderneming geniet van een aantal bijkomende voordelen (vb.:
groter aantal afspraken, …) Voor meer info kunt u de algemene voorwaarden raadplegen.
Als garagehouder, transportfirma of andere onderneming zullen wij uw gegevens eerst verifiëren, waarna u een bericht zult
ontvangen en online kunt reserveren. Deze procedure is eenmalig. Gelieve er rekening mee te houden dat de verificatie
enkele werkdagen in beslag kan nemen.
Bijkomend scherm voor ondernemingen:
Ondernemingsnummer: het officiële ondernemingsnummer van de onderneming.
De overige velden worden overgenomen uit het vorige registratieformulier.
Opmerking: Als accountbeheerder van de onderneming kan u zelf uw eigen gebruikers en vestigingen
beheren. Nieuwe gebruikers van een reeds goedgekeurde onderneming dienen zich te wenden tot de
accountbeheerder van de onderneming.

Voor vragen of info i.v.m. het aanmaken van een login, mail planning@autocontrole.be of bel 078/052010 met postcode 1140. (Geen
afspraak!). Van maandag tot en met vrijdag tussen 8u en 17u.

