
Stappenplan registreren Negometrix en aanmelden DASinhuur NWO 
Aanbieders dienen de volgende stappen te doorlopen om in aanmerking te komen voor 
inhuuropdrachten van NWO:  
 

1. Aanbieders dienen zich eerst eenmalig te registreren op het Negometrix-platform via deze 
registratielink 
 

2. Aanbieders dienen zich daarna aan te melden voor DASinhuur NWO via DASinhuur-link en 

daarna onder aan de pagina van deze link de optie  aan te klikken en in te loggen  
met de in stap 1 aangemaakte Negometrix gebruikersnaam en wachtwoord.  
Op deze aanmeldpagina in tab   kan algemene informatie worden gevonden. 

Klik onder aan deze pagina op de blauwe knop  en aanbieder wordt 
doorgestuurd naar tab  waar de aanmelding digitaal ingevuld kan worden.  
 

3. De aanmelding kan digitaal worden ingevuld door de vragenlijst geheel in te vullen, de 
betreffende kwalificaties te selecteren waarvoor aanbieder zich wil aanmelden  

en de aanmelding uiteindelijk in te dienen via de blauwe knop  
 

4. Indien de aanmelding voldoet aan de minimaal gestelde eisen en de aanbieder akkoord is 
gegaan met de gestelde voorwaarden dan volgt toelating tot het DAS (via een bericht op 
het e-mailadres dat is opgegeven bij registratie). 
Indien de aanmelding niet voldoet, zal de aanmelding aangepast en opnieuw ingediend 
moeten worden door aanbieder. Aanbieders ontvangen hiervan bericht op het e-mailadres 
dat is opgegeven bij registratie. 
 

5. Na de toelating tot het DAS krijgt aanbieder automatisch een bericht zodra er voor de 
kwalificatie(s) waarvoor aanbieder zich heeft aangemeld een nadere inhuur uitvraag wordt 
uitgezet. 
 

6. Wanneer de aanbieder zich wil aanmelden voor inhuur uitvragen die reeds voor zijn 
registratie op het Negometrix platform door NWO zijn uitgezet én nog openstaan dient 
aanbieder contact op te nemen met de NWO DAS beheerder. 
via e-mail aanbestedingen@nwo.nl en/of telefonisch 070-3494437. 
In dit geval verzoekt u de DAS beheerder om u uit te nodigen om aan deze tender deel te 
nemen.  
Geef daarbij de volgende informatie: de naam van uw organisatie en contactpersoon zoals 
deze is geregistreerd op DASinhuur NWO. 
De gegevens van de aanbieder worden gecontroleerd en, indien akkoord, ontvangt de 
aanbieder een bericht met uitnodiging om deel te nemen aan de tender op het e-mailadres 
dat is opgegeven bij registratie.  

https://platform.negometrix.com/Registration.aspx
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=65654&companyId=16985
mailto:aanbestedingen@nwo.nl

