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1. Een beproevingsverslag van een operator is een rapport van de resultaten van de 
laboratoriumonderzoeken die door of voor de betreffende operator werden aangevraagd. 

 
2. Een groep bestaat uit meerdere operatoren die elk d.m.v. hun eigen user id (uniek 

identificatienummer als gebruiker van de webtoepassing) en paswoord elkanders 
beproevingsverslagen kunnen raadplegen en downloaden. Het betreft de 
beproevingsverslagen vanaf de datum van aansluiting bij de groep. 

 
3. Uitsluitend operatoren die geregistreerd zijn in SANITEL en een toegang tot de 

webtoepassing kunnen aanvragen kunnen deel uitmaken van een groep. 
 
4. De aanvraag voor het creëren van een groep kan uitsluitend schriftelijk d.m.v. het 

formulier ‘AANVRAAG NIEUWE GROEP’. Iedere operator van de groep dient voor akkoord 
te handtekenen. 

 
5. De operatoren van een groep dienen één operator, die deel uitmaakt van de groep, aan te 

duiden als CONTACTPERSOON van de groep. 
 
6. Mededelingen die de groep aanbelangen worden gericht tot de contactpersoon. 
 
7. Wijzigingen in de samenstelling van een groep moeten schriftelijk doorgegeven worden: 
 

7.1. Een operator toevoegen: Een groep kan een nieuwe operator toevoegen. Hiervoor 
dienen ALLE OPERATOREN die deel uitmaken van de groep en de nieuwe operator 
zich akkoord te verklaren d.m.v. het formulier ‘TOEVOEGEN VAN EEN OPERATOR 
AAN EEN GROEP’. 

 
7.2. Een operator verwijderen: 

- De CONTACTPERSOON van een groep kan een operator uit deze groep laten 
verwijderen. 

- Een OPERATOR van een groep kan zichzelf uit deze groep laten verwijderen 
aan de hand van het formulier ‘VERWIJDEREN VAN EEN OPERATOR UIT EEN 
GROEP’. Wanneer een operator uit een groep verwijderd is: 

• kan de betrokken operator geen enkel van de beproevingsverslagen van 
de resterende operatoren van de betrokken groep nog raadplegen, 

• en kunnen de resterende operatoren van de betrokken groep geen enkel 
van de beproevingsverslagen van de betrokken operator nog 
raadplegen. 
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