Handleiding voor de registratie in de ConstruBadge toepassing

U vindt hieronder een beschrijving van de stappen die u moet volgen om uw bedrijf te registreren
in de ConstruBadge toepassing.

1. Kijk na of de software op uw PC niet verouderd is.
U kan zich inloggen op de ConstruBadge toepassing als uw PC beschikt over een recent
besturingssysteem en webbrowser (software waarmee u op het internet kan surfen).
Voorbeelden van recente besturingssystemen zijn Windows Vista, Windows 7, Windows 8(.1)
of Windows 10.
U kan de versie van het besturingssysteem van uw PC terugvinden in het Configuratiescherm
(Control Panel) van uw PC.
Als uw PC een ouder besturingssysteem heeft (bijvoorbeeld Windows XP), dan kan u zich
toch inloggen via de webbrowser Mozilla Firefox in plaats van de standaard webbrowser
Internet Explorer. De Mozilla Firefox browser kan u gratis downloaden door op de volgende
link te klikken : https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/
Indien u er toch niet in slaagt u in te loggen, neem dan contact op met onze helpdesk
op 02/209 66 16 of via mail op ConstruBadge@constructiv.be

2. Waar kan ik mij registreren?
Ga naar de inlogpagina op volgend internetadres https://init.construbadge.be
U komt op deze pagina terecht :

Constructiv
Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf (K.B. 26/10/1960)
Fonds de sécurité d’existence des ouvriers de la construction (A.R. 26/10/1960)

Koningsstraat 132 bus 1, 1000 BRUSSEL  rue Royale 132 bte 1, 1000 BRUXELLES
t +32 2 209 65 65  f +32 2 209 65 00  www.constructiv.be  info@constructiv.be

Kies hier uw taal. U komt dan terecht op deze pagina :

3. Hoe moet ik een account aanmaken voor mijn onderneming?
Om een account aan te maken, moet u de volgende gegevens invullen :




het volledige KBO-nummer van uw onderneming.
Let op : om veiligheidsredenen werd een deel van dit nummer op de brief die u heeft
gekregen overschreven met ***. Gebruik het volledige nummer.
de unieke code

Beide vindt u terug op de brief die u van Constructiv heeft gekregen, en moet u in de
overeenkomende velden invullen.
Klik op “Verdergaan”.
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4. Een account aanmaken

U moet nu de volgende gegevens invullen :




uw voornaam
uw achternaam
uw gebruikersnaam
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Let op : u mag de gebruikersnaam vrij kiezen. De toepassing stelt de combinatie
voornaam.achternaam (gescheiden door een punt) voor, maar dit mag worden
gewijzigd.
uw-mailadres
uw taal
tweemaal een wachtwoord
Let op : om veiligheidsredenen moet dit wachtwoord tenminste 8 karakters lang zijn
en tenminste 1 hoofdletter, 1 kleine letter, 1 nummer en 1 speciaal teken bevatten. Bij
het invullen van het wachtwoord verschijnt er een hulpscherm.

U klikt nu op Opslaan en komt op deze pagina

U ontvangt nu een e-mail met als onderwerp “Activeer uw account”.

In deze mail staat een link waarop U kan klikken. Het registratieproces is dan volledig
afgerond.
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