
Registratie instructie voor bouwkundige opname staat: 

Bent u al geregistreerd dan kunt u direct naar uw dashboard navigeren op de volgende hyperlink 
https://www.mijnwoning.nl/inspecteur/ 

Om te registreren gaat u naar deze pagina https://www.mijnwoning.nl/inspecteur/registratie/, u komt op 
onderstaand scherm, vul hier uw gegevens in. 

Na registratie krijgt u de volgende melding en kunt u direct doorklikken naar uw eigen unieke dashboard: 

Vervolgens kunt u inloggen: 

 



Na het inloggen komt u op het dashboard met alle voor u relevante informatie. Door te klikken op de blauwe 

button ‘Nieuwe keuring’ kunt u direct een woning toevoegen voor de bouwkundige opnamestaat.  

 

In onderstaand scherm vult u alle gegevens in. 

 Als u werkt voor meerdere bedrijven kunt u het bedrijf selecteren voor wie deze opname wordt 
uitgevoerd. 

 U kunt uw saldo middels een iDeal betaling opwaarderen. 

 U kiest het soort inspectie welke u wilt gaan uitvoeren. De kosten per inspectie staan genoemd achter 
het product. 

 Geef de postcode en huisnummer op van de woning waar u de opname gaat uitvoeren. 
 Geef de datum en tijd op wanneer de opname wordt uitgevoerd. 
 Klik op de blauwe button: keuring aanmaken. 

 

 

 

 

  



De door u aangemaakte opdracht staat nu in uw overzicht, u kunt de regel selecteren en klikken op bewerken. 

U komt dan in invoertemplate van de bouwkundige opnamestaat. 

 

Onderstaand een weergave van de invoertemplate voor de bouwkundige opnamestaat. Voor uitleg van deze 
invoertemplate zie de ‘Instructie invoertemplate’.  

 Via het menu (3 streepjes links boven) kunt u weer terug naar uw dashboard. 

 



Uitleg bij de buttons in navigatie tabblad ‘Alle keuringen’ 

 Nieuwe keuring: aanmaken en toevoegen van een nieuw adres 

 Bewerken: selecteer een regel na kom in de invoer template 
o Vanuit bewerken kan het rapport worden ‘gedeeld’. 
o Vanuit bewerken kan het rapport worden vertaald in 200 talen 

 Rapportage: als een opname is voltooid kan hier een rapportage worden gegenereerd. 

 Afdrukken/pdf: als een opname is voltooid kan hier een .pdf worden gegenereerd. 

 Pijltje: navigeer naar adres van geselecteerde regel 

 

In navigatie tabblad ‘Opties inspecteur’ kunnen beperkt uw gegevens worden gewijzigd. 

In navigatie tabblad ‘Opties bedrijf’ kunnen de bedrijfsgegevens worden gewijzigd en uw logo worden 
toegevoegd.

 



In navigatie tabblad ‘Transacties’ zie u alle mutaties binnen uw dashboard. Indien van toepassing ziet u hier 

ook de Ideal betaling en kunt u de factuur downloaden. 

 

In navigatie tabblad ‘Medewerkers’ kunnen alle medewerkers binnen een bedrijf worden 
gekoppeld/toegevoegd. Een bedrijf met meerdere medewerkers kan werken vanuit één dashboard. Het 
voordeel hiervan is dat iedereen het overzicht heeft van alle uitgevoerde opnames.  

 Klik op de button ‘Toevoegen’  

 

U kunt de gegevens invoeren en de medewerker toevoegen aan uw dashboard. 

 

 

  



Heel belangrijk om de medewerker te selecteren en de inlog gegevens te doen toekomen.  

 Selecteer de medewerker en klik op de button ‘Verstuur login email’  

 

 

 


