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HELPSITE is een programma dat

kadert binnen het algemeen beheer

van het onderhoud van de

gebouwen. HELPSITE helpt

Befimmo in de planning en

opvolging van de behandeling van

aanvragen.

Helpsite is een online en

gemeenschappelijk platform dat een

veilige toegang biedt aan huurders

en leveranciers.

De huurder kan op elk moment zijn

aanvragen registreren en de

behandeling ervan door Befimmo

opvolgen.
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Wat is HELPSITE ?



Waarom zou ik dit portaal moeten gebruiken?

Het huurdersportaal laat u toe om, op elk moment, de behandeling van uw

aanvragen op te volgen. Het is toegankelijk via het internet en beschikbaar in

verschillende talen. Het portaal laat u tevens toe om commentaren uit te

wisselen over een ingediende aanvraag.

Hoe wordt het gebruikt?

1. Om Befimmo toe te laten uw account aan te maken, dient u de naam en het

emailadres van de contactpersoon die de aanvragen binnen uw bedrijf

groepeert door te sturen naar helpdesk@befimmo.be. Gelieve ook de taal

van voorkeur door te geven.

2. Deze persoon zal nadien een uitnodiging krijgen via mail om de aanmaak

van het account af te ronden.

3. Eens het account is aangemaakt, kan u deze gebruiken via het portaal op

het volgend adres: https://helpsites.netika.com/Client.

 De volgende pagina’s beschrijven hoe het portaal moet gebruikt

worden.
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Huurdersportaal

mailto:helpdesk@befimmo.be
https://helpsites.netika.com/Client


Wanneer u ons het mailadres doorstuurt dat zal dienen als login, zullen wij u

een uitnodiging per mail sturen om het aanmaken van uw account af te ronden.

Klik op « Accepteer de uitnodiging ».
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Aanmaken van een account (1/2)
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Aanmaken van een account (2/2)

U wordt vervolgens gevraagd uw wachtwoord aan te maken.

Geef uw

wachtwoord

twee keer in.
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Toegang tot het portaal

U wordt automatisch doorgestuurd naar de pagina om u aan te 

melden.

Vink aan om 

uw gegevens

te onthouden.



7

Openen van het portaal

U kan nu gebruik maken van het portaal en aanvragen indienen !

Klik hier om 

een nieuwe

aanvraag aan

te maken.
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Aanmaken van een aanvraag

Indien nodig kan u een

foto of een document 

toevoegen.

Info : maar 3 velden

in te vullen,

gelieve uw aanvraag

duidelijk in te geven.
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Huurdersportaal

Info : Aan de linkerkant kan u 

de lijst van de aanvragen 

terugvinden.

De rechterkant geeft een 

samenvatting van de 

geselecteerde aanvraag.

Klik hier om een commentaar

door te geven die naar

Befimmo gestuurd zal worden. 

Dit onderdeel toont de 

uitwisseling van commentaren. 
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Keuzelijst

Klik hier om de 

aanvragen te 

filteren per 

status.

Klik hier om de 

openstaande en 

afgesloten aanvragen

weer te geven.

Klik hier om de taal

of het wachtwoord

te wijzigen.


