Aanmaken Account Forza + Aanmelden
Inkoop Forensische Zorg 2018 (nieuwe
zorgaanbieder)
Let op: deze instructie uitsluitend gebruiken als u:
-

In voorgaande jaren nooit heeft deelgenomen aan een Inkooptraject Forensische Zorg
En dus niet beschikt over een inlogaccount voor de applicatie Forza

Heeft u eerder meegedaan aan een Inkooptraject Forensische Zorg? Raadpleeg dan het document
Aanmelden Inkoop FZ 2018 (bekende zorgaanbieder). Bij twijfel of uw instelling al dan niet reeds
beschikt over een Forza-account, kunt u contact opnemen via: FBForza@dji.minjus.nl

1. Open Forza door op de link https://dji.forza-xstream.io te klikken of het webadres in te geven

in uw webbrowser:

U krijgt het volgende scherm te zien:

2. Druk op de knop “Aanmelden Inkoop 2018” in de groene balk:
3. U wordt gevraagd de onderstaande velden in te vullen:

Naam instelling:
AGB code:

Volledige naam:
Gebruikersnaam:
E-mail:

Geef hier de naam waaronder uw instelling staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel
Geef hier een geldige AGB code die door VEKTIS is toegekend aan uw
instelling. De AGB code heeft (tenzij u een psychiatrisch ziekenhuis
bent, en uw AGB code begint met (0)629…)) altijd acht cijfers.
Belangrijk: de AGB code is een essentieel gegeven bij zowel de
contractering als de facturatie. Een onjuiste of onvolledige code kan
tot gevolg hebben dat u geleverde zorg later of niet volledig
uitbetaald krijgt. Zorg dis dat u een correcte AGB code invult.
Raadpleeg bij twijfel de AGB code webzoeker:
https://www.agbcode.nl/Webzoeker/Snel
De volledige naam van de Forza gebruiker
De gebruikersnaam waarmee u inlogt op Forza
Het emailadres waarop u de inloggegevens, herinneringen,
terugmeldingen etc. ontvangt. Dit mag een algemeen emailadres zijn
(hoeft dus niet gekoppeld te zijn aan de gebruiker of
gebruikersnaam)

4. Vul de velden in:

En druk op:

5. Op het opgegeven mailadres krijgt u (binnen enkele minuten) de volgende mail toegezonden:

6. Klik op de
aangemaakt.

in de mail. Deze brengt u in Forza, waar de procedure “2018 Inkoop” reeds is

7. U beschikt nu over een account voor Forza en heeft u aangemeld voor de Inkoop 2018.

Wilt u verder met de Inkoop 2018? Klik dan op:

Wilt u Forza verlaten en op een later tijdstip verdergaan met de Inkoop 2018? Klik dan in de
groene balk op

.

Wilt u de Nota van Inlichtingen te bekijken en hier eventueel vragen over te stellen? Klik dan
aan de linkerkant van het scherm op:

