
Veilig zaken doen met consumenten?

SolventieCheck
Handleiding

Stap 1
Nieuwe consumenten controleren

1. Ga naar www.solventiecheck.nl   
2. Klik rechtsboven op de button <Login>: 
3. Login met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

Voor het aanvragen van een nieuw wachtwoord, stuurt u een e-mail naar vraag@bringway.com 
U ontvangt per e-mail instructies hoe u een nieuw wachtwoord aanmaakt.

Login

Wachtwoord herstellen of wijzigen

Stap 2
Kies in de menubalk hoe u de check wilt uitvoeren

A. Bulk check: Controleer meerdere personen tegelijk door het uploaden van een 
 universeel bestandsformaat (CSV-bestand);
B. Losse check: U kunt de gegevens van de consument handmatig invoeren;
C. API koppeling (Zie pag. 4): Maak een directe koppeling met uw eigen software via   
 onze Application Programming Interface (API) koppeling.
 
 Op de volgende pagina wordt puntgewijs uitgelegd hoe u de check kunt uitvoeren.
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Om de bulk-check uit te voeren download u de template (CSV-bestand) naar uw 
computer:

1. Klik in de menubalk boven in het scherm op: <Bulk checks>
2. Klik op <Download template>

3. Vul de template in zoals gewenst. (Max. 250 consumenten per bulk-check).
4. Klik vervolgens in de menubalk op <Doe check>

5. Klik op <Bestand kiezen>

6. Upload de ingevulde template van uw computer.
7. Klik op de knop <Check bestand> om de check uit te voeren: 

8. U ontvangt een e-mail dat de resultaten voor u klaar staan. 
9. Klik voor het overzicht van de resultaten op <Overzicht resultaten>

10. Klik vervolgens in de kolom <details> op het icoon >> voor een compleet overzicht.

A. Bulk-check uitvoeren?
Controleer meerdere personen tegelijk

Check bestand
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B. Losse check uitvoeren?
Voer de gegevens van de consument handmatig in.

1. Klik in de menubalk op <Losse checks>
2. Klik op <Doe check>

3. Vul de gegevens van de consument handmatig in;

4. Klik op de knop: 

5. Na enkele seconde verschijnt de tekst <De check is uitgevoerd>

6. In het <Overzicht> scherm ziet u een overzicht van de uitgevoerde checks:

Check!



C. Een geautomatiseerde check  
 uitvoeren?

Controleer meerdere personen tegelijk via een 
directe koppeling met uw eigen software
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Het uitvoeren van een bulk-check kan gemakkelijk via een API 
(Application Programming Interface) koppeling volledig worden geautomatiseerd. 

Een API koppeling zorgt ervoor dat twee verschillende programma’s of systemen 
met elkaar kunnen communiceren.  

Waar vind ik de API key?
U vindt de API-key op de website van de SolventieCheck:

1. Ga naar: SolventieCheck.nl
2. Klik rechs boven in het scherm in de menubalk op de button <Login>:
3. Klik boven in de menubalk op <API documentatie>. 

Login

Voor vragen kunt u per e-mail contact met ons opnemen.

vraag@bringway.com

www.solventiecheck.com

Contact


