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1. Promoter
Wanneer je een evaluatie hebt ontvangen van een opdrachtgever krijg je hier een e-mail van en
is het cijfer, dat je gekregen hebt, direct te zien in jouw bedrijfsprofiel tenzij het een
onvoldoende bevat. Wanneer het een onvoldoende bevat, heb je een week de tijd om een
reactie te geven. Naar aanleiding van deze reactie kan de opdrachtgever beslissen of zij dit cijfer
nog gaan aanpassen of niet.
Voor meer informatie over dit cijfer en/of om een reactie te geven op deze evaluatie kun je
inloggen op de Evaluator. Dit kun je doen door vanuit jouw 12Build account of vanuit de e-mail
door te klikken. Vanuit de e-mail kom je gelijk op de pagina van de Evaluaties.
Op deze pagina zie je de gemiddelde score van alle evaluaties, die jouw bedrijf het afgelopen
jaar heeft ontvangen. Ook zie je hier eventueel de recente evaluatie aanvragen, die jouw bedrijf
heeft uitgevraagd aan een hoofdaannemer. Je krijgt van ons 5 gratis aanvragen, waarmee je de
Evaluator kunt uitproberen.
Deze pagina kun je later terugvinden door te klikken op ‘Mijn 12Build’ en dan ‘Evaluaties’.
Zie ook de onderstaande schermprint.

2. Registreren op Evaluator
Voordat je in kunt loggen op de Evaluator, dien je jezelf eerst te registreren voor de Evaluator.
Ook indien je niet zeker weet of je een account hebt, kun je deze optie kiezen. Op basis van het
e-mailadres wordt er dan gecontroleerd of je al een account hebt.
Op de loginpagina van de Evaluator kun je klikken op ‘Aanmelden voor Evaluator’.

Daarna krijg je dit scherm te zien, waar je jouw
naam, e-mailadres, wachtwoord (twee maal
ter bevestiging) en het kvk nummer van jouw
bedrijf kunt invullen. Op basis hiervan gaan wij
kijken of er al een gebruiker/bedrijf is
aangemaakt binnen de Evaluator.
Wanneer er al een bedrijf binnen de Evaluator
is aangemaakt met het desbetreffende
kvknummer zal deze onder alle ingevulde
informatie worden weergegeven. Hier kun je
het bedrijf selecteren, waarna het bedrijf
groen gekleurd zal worden. Is dit niet het
juiste bedrijf? Dan kun je vanuit hier ook
zoeken in het KVK-register door op de knop
‘Zoek in het KVK-register’ te klikken.
Heb je alle informatie goed ingevuld? Dan klik
je onderaan in het scherm dat je Algemene
voorwaarden hebt gelezen en vervolgens op
‘Registreren’.
Op het moment van registreren, ontvang je de onderstaande e-mail, waarbij je jouw
e-mailadres kan bevestigen.

3. Claimen van jouw bedrijf
Wanneer je in de e-mail jouw e-mailadres hebt bevestigd, word je automatisch ingelogd en zie
je het onderstaande scherm, waar je jouw bedrijf kunt claimen.
In dit scherm kun je jouw volledige naam, telefoonnummer, e-mailadres invullen en dien je
akkoord te gaan met onze voorwaarden.
Door te klikken op ‘Verifiëren’ heb je de claim voltooid en kun je de evaluatie bekijken en een
publieke reactie geven naar de hoofdaannemer.

4. Inloggen op Evaluator
Wanneer je je al geregistreerd bent, kun je inloggen door in het onderstaande schermprint jouw
e-mailadres en wachtwoord in te vullen.
Daarnaast is het mogelijk om in te loggen met jouw 12Build account of Single Sign-On
(Microsoft of Google).
Weet je jouw wachtwoord niet meer? Dan kun je in dit scherm ook een e-mail aanvragen om
jouw wachtwoord opnieuw in te stellen. Dit kun je doen door te klikken op ‘Wachtwoord
vergeten?’.

