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Aan de slag
Fijn dat u aan de slag gaat met onze Integrale Kwaliteitsborging 
voor uw projecten. Om u daar goed mee te laten starten, hebben
we deze manual gemaakt. Mocht u daarover nog wat vragen
hebben belt u met Naam Achternaam; 06 - 00 00 00 00. 

Tussenkop
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. 

Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullam-

corper ultricies nisi. Nam eget dui.
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Introductie
Starten met KYP Project voor private kwaliteitsborging met 
Woningborg Toetsing en Toezicht

Woningborg Toetsing en Toezicht maakt gebruik van KYP Project 

voor de planning van registratiemomenten. Woningborg heeft een 

KYP Project voor u klaargezet. Hierin staan de toetsing en toezicht 

momenten. 

Aanmaken account
Van KYP Project heeft u een uitnodiging gekregen een account 

aan te maken. Klik op de link in de e-mail en maak uw account aan. 

U krijgt de vraag zich aan te sluiten bij een bestaand bedrijf  (zoek 

bedrijfsnaam) of  bij een nieuw bedrijf  (als u uw eigen bedrijf  niet 

kunt vinden, maakt u een nieuwe bedrijfspagina aan).

Voor toelichting op de functionaliteiten van KYP Project – MIJN 

BEDRIJF downloadt u deze handleiding:

 

https://www.kypproject.com/nl/downloads/
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Ga naar www.kypproject.nl en vul uw e-mailadres + wachtwoord in

Klik op Onthoud mij voor een snellere inlog en daarna op LOG IN

Project vinden in KYP Project
Onder het tabblad WONINGBORG vindt u uw Woningborg Toet-

sing en Toezicht-project terug. Klik op het tabblad Woningborg.

Krijg toegang tot uw project door de uitnodiging te accepteren.

Klik op uw projecttegel om naar de detailplanning te gaan. 

Klik in uw project op het tabblad, DEELNEMERS.

 a. Controleer of er voldoende collega’s zijn toegevoegd    

                aan de planning. Denk hierbij aan de projectleider, 

               assistent uitvoerder, werkvoorbereider.

 b. Voeg ze eventueel toe via +DEELNEMER en geef ze 

                de rol ProjectManager.

Inloggen
Inloggen bij KYP Project voor private kwaliteitsborging met 
Woningborg Toetsing en Toezicht



Woningborg-WTT project
Fases en taken in WTT-KYP Project planning

Woningborg heeft 2 fases voor u aangemaakt. In fase 2 staan alle 

TAKEN die uitgevoerd moeten worden. In fase 1 staat de voorbereiding.

 

De blauwe lijn is uw standlijn.

Hoe plaats ik een post-it
Op basis van uw eigen bouwplanning plaatst u op de dag dat er con-

troles worden uitgevoerd een post-it. Een post-it staat voor registratie 

van een toezichtmoment. Zo kan Woningborg:

     1. Tijdig de documenten toesturen/klaarzetten 

     2. Op tijd de Woningborg-inspecteur bij u langs sturen

Klik in fase 2, op de dag dat de werkzaamheden uitgevoerd moeten 

worden, een post-it. Het post-it menu opent en geeft u de mogelijk-

heid om een van de vooraf geselecteerde referentiewoningen te 

selecteren voor dit toetsingsmoment. 

Klik op de dag dat u een activiteit wilt inplannen, op het post-it menu.
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LET OP: 
vooraf heeft Woningborg al de 

referentie woning(-en) bepaald. 

In de post-it ziet u welke woning 

hoort bij de taak.

Het post-it menu opent. Klik op het + knopje.

Er opent een nieuw scherm, hierin staan de bouwnummers die aan 

deze taak zijn gekoppeld. Selecteer een bouwnummer.

Het geselecteerde bouwnummer komt op de post-it te staan.
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Vervolg
Activiteit inplannen in WTT-KYP Project planning

In de planning komt een post-it te staan. 

a. Het getal op de post-it geeft aan hoeveel bouwnummers 

           er op die dag gecontroleerd worden.

b. In de groene balk laten we zien hoeveel post-its 

           (registraties van toezichtmomenten) er op die dag 

           plaatsvinden.

c. Het rode cijfer geeft aan hoeveel toezichtmomenten 

           er nog gepland moeten worden. 

Wanneer het toezichtmoment dichterbij komt, ontvangt de taakver-

antwoordelijke een e-mail van Woningborg Toetsing en Toezicht 

met het verzoek de gevraagde informatie te uploaden (via CHEPP). 

Heeft u wellicht nog wat vragen over de functionaliteit en / of  het 

gebruik van KYP-Project?

Neem dan contact op Naam Achternaam, 00 - 00 00 00 00 of  mail 

naar naam@url.nl

Plannen, kwaliteit 
borgen en het doen van 
registraties, dat is wat 
het WKI u biedt



10

Aan de slag
Woningborg Toetsing en Toezicht maakt gebruik van de 
software van Go2Sure B.V voor zowel toetsing als toezicht. 

De naam van deze software is CHEPP. Wanneer uw bouw in 
uitvoering is zal Woningborg samen met u bewijslast verzamelen 
dat het gebouw “As built” voldoet. Daarvoor gebruiken de 
Woningborg-inspecteurs CHEPP. 

Inhoudsopgave

10 Introductie CHEPP 

12 Uw uitnodiging

13 De app CHEPP installeren

14 Inloggen en wachtwoord wijzigen/vergeten

15 Registraties uitvoeren

16 Projecten en registratiepunten vinden

17 Registratiepunt (opdracht) afhandelen

18 Registratiepunt (opdracht) delegeren

19 Eigen licentie CHEPP

Daarvoor kunt u gratis gebruik maken van CHEPP op uw Smart-

phone of  Tablet. Deze handleiding en de video’s 

“Installeren” en “Instructie” helpen u op weg. 

Indien u zelf  ook gebruik maakt van CHEPP voor uw 

kwaliteitscontroles, bouwinspecties, werkplekinspecties 

of  eigen checklists, kunt u binnen uw eigen licentie direct 

de Woningborg registraties verrichten.

Woningborg en Go2Sure wensen u veel gebruiksgemak 

met CHEPP.

Introductie
U ontvangt als aannemer op basis van de planning die u in KYP 
invoert automatisch bericht vanuit CHEPP dat u bepaalde 
registratiepunten moet vastleggen. 
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Uw uitnodiging
Registraties vastleggen bij CHEPP voor private kwaliteitsborging 
met Woningborg Toetsing en Toezicht.

Wanneer u vanuit Woningborg gevraagd wordt registratiepunten 

vast te leggen, ontvangt u hiervoor een e-mail. In de eerste e-mail 

die u ontvangt leest u precies hoe de app CHEPP te installeren. 

Een voorbeeld van deze uitnodiging is hieronder te zien:

De blauwe buttons in de e-mail helpen u direct op weg om de 
app te downloaden voor uw iOS (Apple) of  Android smartphone 
en / of  tablet. 

Daarnaast kunt u hier de instructievideo en deze handleiding 
bekijken.

De app CHEPP is geschikt voor iOS (Apple) en Android. 

Hieronder vindt u de gestelde eisen.

Nadat u de app heeft gedownload uit de Google Play store of  
App Store is deze op uw tablet of  smartphone geïnstalleerd. 
U herkent de app aan het bovenstaande icoon met pinguïn.

Installeren
CHEPP installeren voor private kwaliteitsborging met 
Woningborg Toetsing en Toezicht

Figuur 1: uw eerste e-mail

Figuur 2: voorwaarden voor installeren app

Figuur 3: app downloaden uit Store
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Inloggen
Inloggen en wachtwoord wijzigen bij CHEPP voor private 
kwaliteitsborging met Woningborg Toetsing en Toezicht.

U logt in met uw e-mailadres als gebruikersnaam en het wacht-

woord dat u in de uitnodigings-e-mail heeft ontvangen. 

Wachtwoord wijzigen / vergeten
U kunt eenvoudig uw wachtwoord wijzigen. Dit kan met dezelfde

functie als wanneer u uw wachtwoord bent vergeten. In beide 

gevallen klikt u op de rode tekst Wachtwoord vergeten. 

U ontvangt nu op uw e-mailadres een token (code). Nadat deze 

is ingevoerd (figuur 3, scherm rechts) klikt u op voltooien en kunt 

u het nieuwe wachtwoord direct gebruiken. De eisen die aan het 

wachtwoord worden gesteld zijn onder de titel Nieuw wachtwoord 

vermeld.

TIP: 
Wanneer u op het blauwe tand-

wiel klikt kunt u ervoor kiezen om 

uw gebruikersnaam en/of wacht-

woord te laten onthouden. 

Zo hoeft u niet steeds de velden 

te vullen. In combinatie met 

bijvoorbeeld face-id of telefoon-

codebeveiliging vergroot dit de 

gebruiksvriendelijkheid.

Figuur 4: inlogscherm (links) en wachtwoord wijzigen (rechts)

Notificatie 
Wanneer Woningborg Toetsing en Toezicht voldoende informatie 

heeft worden de referentiewoningen, waar steekproeven op 

plaatsvinden, bepaald. Voor al deze referentiewoningen worden 

de registratiepunten bepaald. Tevens wordt bepaald welke 

registratiepunten u als aannemer zelf  moet vastleggen en welke 

toezichtpunten door de Woningborg inspecteur worden 

beoordeeld op de bouwlocatie. 

De notificaties worden drie dagen voor, de door u zelf  

aangegeven momenten in de planning in KYP, aan u verstuurd. 

U ontvangt dan een e-mail die u laat weten dat de registraties 

voor u klaar staan in CHEPP. De e-mail heeft onderstaande 

opmaak:

Registraties uitvoeren
Met CHEPP registraties doen voor private kwaliteitsborging 
met Woningborg Toetsing en Toezicht

Figuur 5: email notificatie met registratiepunten per referentiewoning 
               (bouwnummer)

TIP: 
Ook registratiepunten die nog 

niet ingepland zijn maar op 

basis van de bouwkenmerken al 

wel bepaald zijn, kunt u zien in 

CHEPP. 

Als u dus onverhoopt uw 

planning niet heeft bijgewerkt 

kunt u het registratiepunt toch 

opzoeken en uitvoeren.
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Projecten vinden
Projecten en registratiepunten vinden met CHEPP voor private 
kwaliteitsborging met Woningborg Toetsing en Toezicht.

Wanneer u bent ingelogd in CHEPP kunt u filteren op datum. 

De registratiepunten die binnen de door u aangegeven periode 

vallen worden dan direct getoond. 

In plaats daarvan kunt u ook kiezen voor “Zoeken”. In dat geval 

kunt u het Projectnummer, de omschrijving of  het adres gebruiken 

als zoekterm. 

Zodra u vier of  meer karakters heeft ingevoerd toont CHEPP een 

lijst met resultaten. Hoe concreter uw zoekterm is, des te 

specifieker het zoekresultaat.

Als er onder het bouwnummer (fundering in bovenstaand 

voorbeeld) meerdere registratiepunten/opdrachten voor u klaar 

staan, krijgt u na het openen van het blauwe blok een lijstje met 

opdrachten. Deze opent u door erop te klikken.

Figuur 6: Projecten zoeken (links) en referentiewoningen / 
               bouwnummers open klikken (rechts)

LET OP:
De afbeelding rechts in figuur 6

laat zien dat wanneer u op een 

project klikt, dit project open valt 

en met blauwe blokken de 

bouwnummers of referentie-

woningen laat zien. 

In het voorbeeld is een “project-

breed” bouwnummer afgebeeld. 

Onderdelen die voor een heel 

project gelden, zoals de 

fundering onder een woontoren, 

worden maar één keer gevraagd.

Registratiepunt (opdracht) afhandelen
Zodra u op een registratiepunt klikt, opent onderstaand scherm. 

In het bovenste deel van het scherm staat wat we van u nodig hebben.

In het linkerscherm staat bovenaan de opdracht die u moet uitvoeren. 

In het rood omkaderde gebied kunt u toelichting geven. De gekleurde 

knoppen geven aan of u vindt dat de opdracht voldoet (groen) of niet 

(rood). Na opslaan wordt de informatie automatisch verzonden aan 

ons ter beoordeling verzonden. De opdracht gaat uit uw lijst. Alleen 

als Woningborg niet akkoord is, ontvangt u een vervolgopdracht.

Met het fotocamera icoon, kunt u foto’s toevoegen. Dit kan zowel met 

de camera van uw smartphone / tablet of door bestaande foto’s uit 

uw galerij te uploaden. Nadat de foto is toegevoegd, ziet u deze als 

thumbnail terug (midden). Met het prullenbak icoon kunt u deze 

verwijderen. Indien u iets wilt omcirkelen op de foto kan dat.  U klikt 

op de thumbnail en komt in het scherm geheel rechts. Zodra u het 

scherm afsluit met het (X) rechtsboven, wordt u gevraagd 

of u uw aantekening wilt bewaren.

Registraties afhandelen
Met CHEPP registraties afhandelen voor private 
kwaliteitsborging met Woningborg Toetsing en Toezicht

Figuur 7: registratiepunt of opdracht uitvoeren

TIP:
Wanneer u al foto’s heeft 

gemaakt of een toelichting heeft 

gegeven maar de opdracht nog 

niet door Woningborg wilt laten 

beoordelen, kiest u voor het 

oranje icoon. U kunt nu tussen-

tijds opslaan. Pas wanneer u 

de opdracht opnieuw opent en 

alsnog voor groen of rood kiest, 

wordt de opdracht verzonden.
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Projecten delegeren
Registratiepunt (opdracht) delegeren met CHEPP voor private 
kwaliteitsborging met Woningborg Toetsing en Toezicht.

U kunt een registratiepunt delegeren. Dat wil zeggen dat u het 

betreffende punt niet zelf  vastlegt voor Woningborg Toetsing en 

Toezicht, maar dat laat doen door een collega of  bijvoorbeeld de 

onderaannemer.

In het linkerscherm ziet u bovenaan naast het sluiten (X) drie 

puntjes staan. Wanneer u hierop klikt kunt u kiezen voor dele-

geren. Het tweede scherm opent nu. U kunt de opdracht nu door-

geven door het e-mailadres van de gedelegeerde in te voeren.

Offline werken 
Geen internet? Klik op de drie witte puntjes in het blauwe vak met

Bouwnummer. Zie figuur 6, bouwnummer Fundering op pagina 16. 

Het scherm links opent en uw registratiepunten worden offline 

beschikbaar gezet.

Figuur 8: registratiepunten (opdrachten) delegeren

CHEPP is niet alleen beschikbaar in de gratis lightversie die u 

bij kwaliteitsborging met Woningborg Toetsing en Toezicht krijgt 

aangeboden. U kunt zelf  ook een licentie afsluiten en alle 

functionaliteiten van CHEPP ter beschikking krijgen.

Voordelen eigen licentie: 
Online omgeving

Zelf  eigen checklists eenvoudig toevoegen

Diverse protocollen bouw, sloop, installatie, ...

Werkplek inspecties en LMRA’s

Werken vanuit tekening

Diversiteit aan rapportages en templates

Eigen rapportages en huisstijl toevoegen

Managementinformatie over risico’s en faalkansen

Volledig geïntegreerd risicomanagement

Toetsing aan Bouwbesluit

Koppeling wet- en regelgeving

Meer- en minderwerk opnames

Opleveren

Consumentendossier

Koppelingsmogelijkheden 

Integratie van eigen inspectiepunten en die van 

Woningborg Toetsing en Toezicht

Kijk op www.go2chepp.nl voor meer informatie.

Eigen licentie
Met een eigen licentie CHEPP werken aan private 
kwaliteitsborging met Woningborg Toetsing en Toezicht

Figuur 9: historie van gebreken (links) en oplevering (rechts)
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