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Waarom vragen we dit?

Het doel van deze transactie is om rechtstreeks van u een betrouwbare en nauwkeurige leveranciersdataset te ontvangen. Deze 
informatie is nodig om u als leverancier in ons AkzoNobel-systeem te registreren voor het plaatsen van verdere bestellingen.

Belangrijke informatie voor u begint:

Verzamel voordat u begint alle relevante informatie. Alle informatie en bijlagen moeten in één keer worden ingevuld en toegevoegd op 
het moment dat u het proces start. Het systeem heeft geen optie om de gegevens tussentijds op te slaan; 
de knop “Save” is niet om de gegevens op te slaan, maar om de gegevens in te dienen.  
Zodra alle gegevens compleet zijn kunt u de aanvraag terugsturen d.m.v. op de “Save” of “Done” knop te klikken. 

Benodigde bijlagen:

– Kopie registratie van uw bedrijf (bijv. Kopie KvK)

– Ondertekende Code of conduct (u ontvangt de niet-ondertekende versie als bijlage in de systeem-e-mail) 

– Bewijs BTW

– Bankbewijs (bank afschrift / factuur / IBAN check etc.)

– Voor Brexit gerelateerde leveranciers; opgave van uw EORI/REX-nummer via formulier “Supplier Confirmation Statement” 
(bijgesloten in het 2e systeem e-mail)

Overige informatie:

– Bank gegevens en details

– Leveranciers gegevens (contact, e-mail adres, tel.nr.) m.b.t. inkoop, Finance, Quality en retouren. 

Systeem link: https://akzo.hubwoo.com/e-sourcing/fsvendor/vendordesktop/login

Uitleg van de aanvraag

https://akzo.hubwoo.com/e-sourcing/fsvendor/vendordesktop/login


1e Systeem e-mail met inloggegevens

Uw inloggegevens

Link leverancierssysteem

Voor dit verzoek ontvangt u 2 systeem 

e-mails afkomstig van 

e-sourcing@msg.hubwoo.com

De 1e e-mail bevat de inloggegevens en de 

link naar ons leverancierssysteem om het 

verzoek te voltooien:

mailto:e-sourcing@msg.hubwoo.com


Verzamel deze gegevens 

voordat u begint

Leveranciers instructie,  

ongetekende Code of Conduct, 

Brexit gerelateerde document

AkzoNobel Internet site voor

instructies in andere talen

De tweede e-mail bevat gedetailleerde informatie over het proces met als bijlagen de instructie & 

Code of Conduct.

➢ Verzamel alle relevante informatie voordat 

u begint. U kunt de ingevulde data niet 

tussendoor opslaan. 

Link leverancierssysteem

2e Systeem e-mail met instructie & bijlagen



Wachtwoord wijzigen
- Login Leveranciers systeem -

❑ Gebruik de inloggegevens van de 
e-mail om in te loggen in het 
systeem.

❑ Wijzig het tijdelijke wachtwoord de 
eerste keer dat u inlogt en bevestig 
met "OK"
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Accepteer de algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden en accepteer de tekst van de voorwaarden voordat u verder gaat.

U kunt alleen verder in het systeem als u de voorwaarden accepteert. 
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Taal instellingen (optie)

Het systeem ondersteunt een aantal lokale talen. 
Als u van deze optie gebruik wilt 
maken, volgt u de onderstaande 
instructies:

1. Selecteer “My Settings” 
rechtsboven op de start 
pagina. 

2. Druk op “Edit” knop en ga
naar “Display language” > 
open de taal opties via het 
icoon

3. Kies uw voorkeurstaal > 
druk op OK. 

4. Sluit af met “Done”

1

2

3

4



Start van het proces
- View or modify my supplier information -

Vanuit de startpagina selecteert 
u “View or Modify My supplier 
information” om het 
leveranciers informatiescherm 
te openen
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Start pagina knop

Hier zijn de instructies gepubliceerd in andere talen



De basis gegevens zijn al ingevoerd door 
een medewerker van AkzoNobel.

• Ga naar Actions > Change Information 
om de gegevens te bewerken

• Vanuit hier kunt u de ontbrekende
gegevens en bijlagen aanvullen en
toevoegen. 

• Indien u vragen heeft, neem dan contact 
op met de persoon die vermeld staat bij 
het veld “Requestor”
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Vul uw leveranciers informatie aan

AkzoNobel contact



Vragen per tab

➢ Beantwoord de vragen en vul de ontbrekende gegevens aan per tabblad

➢ Voeg de gevraagde bestanden toe in de bijbehorende upload velden

➢ Als u naast de gevraagde documenten extra bijlagen wilt toevoegen, dan kan dit via het 
“Attachment” veld. 
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Houd er rekening mee dat alle gegevens in 

één keer moeten worden ingevuld en 

toegevoegd. 

U kunt de gegevens niet tussentijds opslaan 

met de “Save“ knop om de aanvraag later te 

verwerken.

Met de “Save" of “Done” knop kunt u uw 

aanvraag indienen. Als de data set  volledig is 

en er verder niets ontbreekt in uw verzoek, dan 

zal uw verzoek verwerkt en teruggestuurd 

worden naar AkzoNobel.
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Header tab

* = verplichte velden

Upload KvK uittreksel/bedrijfsregistratie

In dit veld kunt u een notitie plaatsen 

voor AkzoNobel-contactpersoon

(optioneel)

Upload ondertekende Code of Conduct

Upload ISO certificate (indien van toepassing)

E-mail adres credit afdeling

Vul in indien van toepassing

** De niet-ondertekende Code of Conduct is bijgevoegd in de systeemmail. 

S.v.p. deze printen, ondertekenen en toevoegen in dit veld



Address tab

Business unit | Footer 12

Vul hier uw contactgegevens van de verschillende 

afdelingen in

Invul velden met betrekking tot uw adresgegevens



Details tab
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We hebben 2 verschillende document types nodig waarop uw 

bankrekening nummer staan vermeld (bijv. Bankafschrift / factuur / 

IBAN-cheque etc.) 

Dit mogen niet dezelfde twee documenten zijn omdat dit een 

foutmelding veroorzaakt bij het indienen; Upload veld bankrekening bewijs



Uw gegevens indienen

Aanvraag indienen

Met de knop “Done” en “Save” dien je je
gegevens in. 

➢ Als er verplichte gegevens ontbreken in 
uw aanvraag, lukt het niet om de 
aanvraag in te dienen. 

➢ Bovenaan het scherm wordt kort 
aangegeven waarom het niet is gelukt. 
Op de desbetreffende tabblad waar de 
fout zich bevindt verschijnt een rood 
uitroepteken > corrigeer de gegevens 
en dien de aanvraag opnieuw in
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Supplier confirmation statement 
- alleen van toepassing voor Brexit gerelateerde leveranciers -

Vanwege Brexit hebben we (mogelijk) aanvullende informatie 
nodig van leveranciers met een inkoopstroom tussen de EU en 
het VK. 

Mocht dit het geval zijn, lees dan het “Brexit-gerelateerd 
leveranciersdocument” dat als bijlage is toegevoegd in onze e-
mail “AkzoNobel Supplier Registration Instructions”. Dit Brexit-
document bevat een korte introductie, leveranciersinformatie 
over preferentiële oorsprong en de “Supplier Confirmation 
Statement”.

Leveranciers die voldoen aan de in de brief genoemde criteria 
dienen hun EORI/REX-nummer aan AkzoNobel te verstrekken 
via de “Supplier Confirmation Statement”.

➢ Indien dit voor u van toepassing is, kopieer dan de 
"Supplier Confirmation Statement" op uw eigen 
briefpapier en vul de gevraagde gegevens in

➢ Deze kun je dan toevoegen via het tabblad “Attachments” 
bovenaan het scherm
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Company letterhead:Supplier Confirmation Statement:



Succesvol ingediend!

Zodra u op de knop “Done” of “Save” hebt 
gedrukt en er geen foutmelding verschijnt, wordt 
je scherm vergrendeld en zijn de gegevens die je 
hebt ingevoerd in het roze zichtbaar.

De knop "Actions" is niet meer zichtbaar om 
wijzigingen of aanpassingen door te voeren.
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Aanvrager beoordeeld uw gegevens

Na het indienen van uw gegevens beoordeeld de AkzoNobel contactpersoon uw aanvraag. 

➢ Als alle informatie correct is, wordt uw aanvraag geaccepteerd. 

➢ Mocht er informatie onjuist zijn of ontbreken, dan wordt de aanvraag afgewezen met het verzoek 
deze opnieuw in te dienen. De reden van afwijzing wordt dan vermeld.

In beide gevallen ontvangt u een systeem gegenereerde e-mail.
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Voorbeeld e-mail bij afwijzing

Als de wijzigingen niet door Akzo zijn geaccepteerd, ontvangt u een e-mail waarin wordt 
uitgelegd waarom deze is afgewezen> volg de instructies in de e-mail op om uw wijzigingen 
aan te passen en opnieuw in te dienen
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Voorbeeld e-mail na acceptatie

Na acceptatie ontvangt u een systeem gegenereerde e-mail

Het proces is hiermee afgerond!
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Bedankt voor uw medewerking
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