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1. Registratie en 
account

Hoe registreren?
Uw account activeren

Uw gegevens aanvullen



Hoe registreren?

Registratie is gratis en heel eenvoudig. Klik om 
te beginnen op ‘Registreren’.

Geef jouw persoonlijke gegevens in of maak 
gebruik van onze Google of Facebook interface 
en selecteer uw gebruikerstype.

Je krijgt nu een bevestigingsmail met een 
overzicht van jouw gegevens en de verificatielink 
voor het activeren van jouw account.



Uw account activeren

Open de inbox van uw e-mailadres.
U heeft nu een verificatielink ontvangen.
Klik hierop om uw account te activeren.

U komt nu terecht in uw account op de website.



Uw gegevens aanvullen (1/3)

Er zijn nog een aantal extra gegevens die u best 
vooraf aanvult vooraleer van start te gaan.

Plaats de cursor over uw gebruikersnaam (1), nu 
opent het gebruikerspaneel. 

Klik op ‘Profiel’ en selecteer ‘Instellingen’ (2)
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Uw gegevens aanvullen (2/3)

Er zijn 4 tabbladen waar je jouw gegevens kan 
aanvullen:

1. Vul jouw persoons- en adresgegevens aan
➢ Om onze gebruikers te beschermen, is het 

belangrijk om uw persoonsgegevens 
correct in te voeren.

2. Sociale media
➢ Hier kan je jouw social media profielen op 

aanvullen. Dit wordt gedeeld op jouw 
profiel.

3. Veiligheid
➢ Op dit tabblad kan je jouw wachtwoord 

wijzigen.



Uw gegevens aanvullen (3/3)

4. Betalingen
➢ Om een bedrag van uw account af te 

kunnen halen, vul je hier uw bankgegevens 
in. Bij uitbetalingen wordt rekening 
gehouden met deze gegevens. Zorg er dus 
voor dat deze correct zijn.



2. Menu’s
Hoofdmenu

Gebruikerspaneel



Hoofdmenu

1. Home: home page, met diverse handige snelkoppelingen.
2. Catalogus: plaats uw cursor hierop en kies eenvoudig één van de categorieën uit. Om een overzicht van alle diensten te zien klikt u 

simpelweg op Catalogus.
3. Wegwijzer: een handige tool om klanten te helpen die niet op de hoogte zijn van de huidige wetgeving.
4. Offerte op maat: een lijst van alle openstaande offerteaanvragen die zijn gelanceerd op het platform.
5. Leveranciers: op zoek naar een leverancier? Zoek hem in deze lijst!
6. Contact: neem contact op met ons.
7. Over ons
8. FAQ: de meest gestelde vragen vindt u hier terug.
9. Zoekbalk

10. Meldingen en berichten
11. Gebruikerspaneel
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Gebruikerspaneel klant

Bij ‘Bestellingen’ vindt u een overzicht van uw lopende bestellingen.

Met ‘Offerteaanvragen’ kan u een nieuwe offerte aanvragen of een 
overzicht bekijken van uw geplaatste aanvragen en ontvangen 
offertes.

Bij ‘Mijn favorieten’ kan u favorieten bekijken die u eerder heeft 
opgeslagen.

In het gedeelte ‘Betalingen’ kan u uw geld van uw account afhalen.

Bij ‘Profiel’ kan u uw persoonsgegevens bijwerken en uw 
wachtwoord wijzigen.

Als voorlaatste vindt u ‘Recensies’, waar u alle beoordelingen die u 
heeft ontvangen of uitgedeeld kan terugvinden.

Tenslotte, heb je het ‘Affiliate’ programma. Hieronder vindt u een 
persoonlijke link om te delen met potentiële gebruikers. Voor elke 
bestelling die zijn hiermee plaatsen krijgt u hierop 3% van de 
opbrengsten. 



Meldingen en berichten

Naast het gebruikerspaneel kan u uw berichten 
terugvinden.  Hier kan u alle conversaties met 
andere gebruikers bekijken.

Daarnaast vindt u uw notificaties.
Zaken die uw aandacht vereisen komen hierin 
terecht. U kan van hieruit dan de nodige acties 
ondernemen.



3. Wegwijzer
Snel op weg naar de juiste attesten



Snel op weg naar de juiste attesten



4. Offertes
Offerteaanvraag lanceren
Leverancier contacteren



Offerteaanvraag lanceren

Via ‘Offerteaanvragen’ > ‘Plaats een 
offerteaanvraag’ kan u een offerte aanvragen bij 
alle leveranciers op het platform. 

U geeft hier het volgende in:

- Titel
- Beschrijving
- Tags
- Categorie: bekijk in de catalogus waar uw dienst thuishoort
- Deadline offerte
- Levertermijn
- Budget
- Bijlagen: alle relevante documentatie kan u hier uploaden
- Plaatsbezoek: activeer indien er iemand dient langs te komen



Leverancier contacteren

Wenst u een leverancier rechtstreeks te 
contacteren?

U kan steeds contact opnemen of prijs vragen bij 
een leverancier naar keuze.
Ga naar ‘Leveranciers’ in het menu, selecteer uw 
leverancier naar keuze en ga naar zijn/haar profiel 
door op de gebruikersnaam te klikken.

Maak nu gebruik van de ‘Neem contact met mij 
op’ of ‘Vraag een offerte aan’ functionaliteiten.



5. Bestellingen 
& boekingen

Besteloverzicht
Detail bestelling



Besteloverzicht

Door op het gebruikerspaneel ‘Bestellingen’ te 
klikken komt u in het besteloverzicht.
Hier kan u al uw huidige en voorgaande 
bestellingen beheren in een duidelijk overzicht.

Wilt u in een bestelling in detail bekijken? Heel 
eenvoudig, door er op te klikken komt u op het 
detailoverzicht van de bestelling. 



Detail bestelling

Hier kan u alle informatie en communicatie 
omtrent deze bestelling terugvinden.

U kan ook de factuur downloaden. Dit doet u 
door rechtsboven op ‘Bekijk factuur’ te klikken.

Na afloop van de bestelling wordt aan beide 
partijen gevraagd om een beoordeling te geven. 
Deze feedback komt na afloop van de bestelling 
beschikbaar voor andere gebruikers.



6. Uitbetaling
Geld opnemen



Geld opnemen

Na uitvoering van een bestelling of bij een restitutie, 
komt het bedrag op uw balans bij het 
besteloverzicht.

Het is steeds mogelijk om deze gelden op te nemen. 
Dit doet u door op het gebruikerspaneel ‘Betalingen’ 
te selecteren.

Hier krijgt u een overzicht van enerzijds uw betalingen en anderzijds uw eerdere transacties.
Op het derde tabblad kan u echter ook kiezen voor ‘Geld opnemen’.  Geef uw opnamebedrag in en klik op 
‘Uitbetalen’. Omwille van transactiekosten is het minimum afhaalbedrag vastgelegd op 20€.

De aanvraag wordt dan verwerkt door onze dienst administratie en komt nadien op uw rekening terecht.



7. Betwistingen
Resolutiecentrum

Rapportering



Resolutiecentrum

Problemen bij een bestelling?

Tracht in eerste instantie onderling tot een 
constructieve oplossing te komen. Indien dit niet 
lukt, zijn er twee oplossingen voorhanden via het 
Resolutiecentrum.

1. U kan een wederzijdse annulatie 
aanvragen. Jullie gaan akkoord om de 
bestelling onderling te annuleren.

2. Betwisting aanvragen. Een administrator 
bekijkt de zaak en neemt een arbitraire 
beslissing als oplossing.



Rapportering

Indien u inhoud tegenkomt die tegen onze gebruiksvoorwaarden ingaan, kan u een rapport indienen bij 
de administrator. Deze zal uw case verder bekijken en hierover oordelen.

Redenen voor rapportering van een gebruiker:

- Delen van ongepaste zaken
- Geweld
- Haatdragende taal
- Illegale verkoop
- Intimidatie
- Naaktheid
- Spam
- Zelfmoord of zelfverwonding
- Zich voordoen als iemand anders
- Andere reden



Vragen?
info@deskundo.be


