
 

 

VIA E-MAIL 

 

 

 

 

 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 

   30 mei 2018 

contactpersoon tel  e-mail 

Benny Stevens 011 28 69 63  benny.stevens@hospilim.be 

    

BIJ VRAGEN OF HULP IVM REGISTRATIE, ACTIVATIE, GEBRUIK  

wendt u zich tot Connect Solutions 011 89 21 01 support@aangetekende.email 

 

 

 

Uitnodiging van HospiLim vzw voor het platform Aangetekende.email 

 

 

Geachte heer, mevrouw  

 

 

HospiLim wil graag haar officiële correspondentie inzake overheidsopdrachten op een vertrouwelijke en 

beveiligde manier aan u bezorgen via het platform Aangetekende.email™. Hiertoe dient uw firma op dit 

platform geregistreerd te zijn.  

 

De registratie is gratis en kan via de website: https://www.aangetekende.email. Eenmaal geregistreerd 

beschikt u over één centrale plek waarop u al uw officiële correspondentie op een beveiligde manier 

kunt ontvangen.  

 

De initiële registratieaanvraag voor uw firma dient ingediend te worden door een 

wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming die voorkomt in het KBO of door een persoon met 

de benodigde handtekeningbevoegdheid. Tijdens de initiële registratie wordt gevraagd de nodige 

bewijsstukken hiervan toe te voegen. 

 

Na succesvolle registratie en activatie van het account kan de aanvrager inloggen op het platform en 

één of meerdere gemandateerden toevoegen. Na het doorlopen van de procedure kunnen deze 

personen vervolgens ook inloggen op het bedrijfsaccount. 

 

HospiLim zal firma’s vanaf nu vragen om bij indiening van offertes het e-mailadres aan te geven waarop 

de firma aangetekende e-mails wenst te ontvangen. 

 

Bij vragen omtrent het registratieproces neemt u rechtstreeks contact op met Connect Solutions via  

011 89 21 01 of support@aangetekende.email  . 

 

Dank voor uw medewerking in dit initiatief tot digitalisering van overheidsopdrachtenadministratie.  

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

Benny Stevens 

Manager HospiLim 
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