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Webportal*  
www.dekraprojecten.nl 
 
In het kader van het certificatieschema BMI en/of OAI en/of BORG bent u verplicht alle gegevens 
over werkzaamheden die behoren tot de scope van het certificatieschema aan DEKRA door te 
geven. Voor het aanleveren van de planning gegevens dient gebruik te worden gemaakt van de 
webportal van DEKRA, ook om afstemming te krijgen met betrekking tot de uitvoering van 
steekproefcontroles. 
 
Webportal 
In de webportal www.dekraprojecten.nl kunt u uw projecten registreren en een 
certificaat/opleveringsbewijs genereren voor  opgeleverde werkzaamheden. Naast de verplichte 
gegevens kunt u ook uw bedrijfslogo op het certificaat vermelden. Zie instructie ‘eerste 
aanmelding portal’. 
 
De webportal www.dekraprojecten.nl is bedoeld voor: 
 
- BORG Beveiligingscertificaat 
- BORG Opleveringsbewijs Alarminstallatie 
- BORG Opleveringsbewijs Bouwkundige beveiliging 
- BMI (Brandmeldinstallaties) Leveren certificaat 
- BMI (Brandmeldinstallaties) Installeren attest 
- BMI (Brandmeldinstallaties) Onderhoud certificaat 
- OAI (Ontruimingsalarminstallaties) Leveren certificaat 
- OAI (Ontruimingsalarminstallaties) Installeren attest 
- OAI (Ontruimingsalarminstallaties) Onderhoud certificaat 
 
Eerste aanmelding portal 
Indien u nog niet eerder gebruik hebt gemaakt van onze webportal, dan verzoeken wij u de 
onderstaande gegevens aan te leveren via  Audit.nl@dekra.com.  
1. Uw bedrijfslogo  (bestandstype PNG, JPG of GIF) 
2. Gegevens van uw medewerkers die toegang moeten krijgen tot de portal: 

a. naam 
b. functie 
c. mailadres 
d. telefoonnummer 
e. handtekening 

Voor het plaatsen van de verplichte handtekening/paraaf biedt de portal drie 
mogelijkheden: 

I. Bij het genereren van een certificaat of opleveringsbewijs kan het document digitaal 
voorzien worden van een handtekening. Voor deze optie dient DEKRA uw 
handtekening/paraaf digitaal te ontvangen (bestandstype PNG, JPG of GIF); 

II. Het plaatsen van uw handtekening/paraaf d.m.v. de muis of de digitale-pen; 
III. Uitprinten van het kwaliteitsdocument en op de hard copy uw handtekening/paraaf 

plaatsen.  

 
U ontvangt vervolgens van ons een link met een verzoek om een persoonlijk wachtwoord aan te 
maken. 
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Aanmelden projecten 
Als u eenmaal geregistreerd bent (zie boven), kunt u uw projecten aanmelden via de webportal. 
Hiervoor moeten de volgende gegevens worden geregistreerd: 
- Opdrachtgevers 
- Projecten 
- Werkzaamheden en planning per project 
 
Als vastgesteld is dat de werkzaamheden zijn gerealiseerd conform het certificatieschema, kan in 
de portal het kwaliteitsdocument  worden gegenereerd en eventueel digitaal worden afgegeven 
aan de opdrachtgever. 
 
Tijdens de reguliere kantooraudit is de registratie van projecten één van de te auditen 
onderwerpen. 
 
 
* Op het gebruik van de webportal is onze Privacy Verklaring van toepassing. 
 

 

https://www.dekra.nl/nl/privacyverklaring/

