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Introductie

Voor deze uitleg gaan we er van uit dat je bent ingelogd als beBouwer of beDenker 
op www.hndr.app. Je kunt zelf gratis een account aanmaken of je bent uitgenodigd 
in de Bouwbundel van je opdrachtgever.

Stap 1: Maak een nieuw project aan

Navigeer naar de pagina Mijn Projecten en klik op een van de knoppen 
‘nieuw project‘ om een nieuw project aan te maken.



Stap 2: Vul alle gegevens van het project in

Het doel van deze stap is de geinteresseerden voorzien van alle overkoepelende 
informatie over jouw (bouw)project. De locatie, contactpersoon, duur van het 
gehele project. Ook is er ruimte voor introductietekst.

In deze stap voer je nog niet de specifieke werkzaamheden van je project in zoals 
leveringen, geluidshinder of werkzaamheden. Dit komt in stap 5 aan bod.

Stap 3: Kies de bundel waarbinnen jouw project valt

Ben je door iemand anders uitgenodigd? Dan kun je een bundel kiezen waarbinnen 
jouw project valt. Kun je niets kiezen? Dan kun je zelf een bundel aanschaffen.

Weet je zeker dat jouw project bij een bundel projecten hoort? Maar zie je deze 
niet terug in het formulier? Sla je project op en neem dan contact op met support@
hndr.app. Wij helpen je graag.

Stap 4: Sla je project op

Na het kiezen van de bundel kun je je project opslaan als concept. De eigenaar van 
de bundel (meestal degene die jou heeft uitgenodigd) mag het project nu 
publiceren.

Stap 5: Voer losse werkzaamheden binnen jouw project in

Wanneer je project is opgeslagen kun je beginnen met het toevoegen van je 
geplande werkzaamheden. Hiervoor kun je 
updates toevoegen aan je project. 

Navigeer naar jouw project (Mijn Projecten )
en klik op update plaatsen. Vul het achter- 
liggende formulier in met alle gegevens 
van je update en klik op opslaan. 

Je update staat klaar voor publicatie!
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