Diestsevest 40
3000 Leuven

HANDLEIDING

HOE REGISTREREN ALS PROFESSIONEEL GEBRUIKER VAN
BIOCIDEN?
1
ACCOUNT AANMAKEN
www.circuitbiocide.be

Na deze registratie ontvang je een email met vermelding van het emailadres en paswoord die nodig zijn om in
te loggen
OPGELET: deze mail wordt verstuurd van noreply@health.fgov.be dit kan in de SPAM of ongewenste e-mails
terechtkomen.

2
BEDRIJF TOEVOEGEN AAN ACCOUNT
www.circuitbiocide.be

Aanmelden met emailadres en verkregen paswoord

Met de zoekfunctie uw bedrijf opzoeken

Uw bedrijf verschijnt in de lijst, dit moet je aanklikken en dan kan u op OK klikken.
U krijgt na enige tijd (kan meerdere werkdagen zijn) opnieuw een bevestigingsmail: ‘Bevestiging toegang
Biocides Closed Circuit’ van closedcircuit.biocides@environment.belgium.be
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3
VERVOLLEDIGEN VAN DE REGISTRATIE VAN UW BEDRIJF
www.circuitbiocide.be

Opnieuw aanmelden met emailadres en verkregen paswoord

Selecteer de organisatie met uw bedrijfsnaam en Klik op ‘kies deze organisatie’
U krijgt de waarschuwing dat er nog geen bedrijfse-mailadres gekend is

Kies in het menu voor Account
Kies dan Account management
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Er opent een infovenster waarin uw bedrijfsgegevens naam en adres zijn ingevuld;
Essentieel is dat hier het Contact e-mail wordt ingevuld
Duid daarna ook het bedrijfstype aan: dit is Professionele gebruiker

Klik op opslaan en sluiten
Nu is de registratie volledig afgerond en bent u geregistreerd als professioneel gebruiker van
gewasbeschermingsmiddelen

4

EEN GEBRUIKER TOEVOEGEN

Een bijkomende gebruiker op een bedrijf moet eerst een account aanmaken zoals in stap 1
De geregistreerde gebruiker die ook de link gemaakt heeft met het bedrijf logt in
Ga in het menu naar toegang aanvragen
Kies voor ‘Admin Org applicatie’
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Kies gebruiker toevoegen

Vul het emailadres in van de gebruiker die je wil toevoegen
Klik op gebruiker toevoegen

Deze persoon is nu als gebruiker toegevoegd aan uw bedrijf
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5
EEN BIJKOMEND BEDRIJF TOEVOEGEN
www.circuitbiocide.be

Aanmelden met emailadres en verkregen paswoord
Ga in het menu naar toegang aanvragen, kies voor de optie toegang aanvragen

Je krijgt hetzelfde scherm als in stap 2 ‘bedrijf toevoegen aan account’

Kies voor de zoekfunctie naast bedrijf en werk verder zoals in stap 2 op basis van het KBO-nummer van het
tweede bedrijf.
Ook voor dit bedrijf zal de vervollediging van de registratie zoals in stap 3 moeten afgewerkt worden.
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