
PPG Supplier Portal

Registratie en activering van account



Stap 1: Volg de link in uw 

uitnodigingse-mail om u aan te 

melden

• Om de e-mail in uw lokale taal te bekijken, 

selecteert u de taal in de tabel bovenaan de e-

mail 

• Klik op de knop Register Now (Nu 

registreren)
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Stap 2: Ga verder met de 

registratie
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• Selecteer rechtsboven een andere taal om de 

registratie naar wens te voltooien

• Klik op de knop Continue with Registration 

(Verdergaan met de registratie)



Stap 3: Een account aanmaken
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• Bekijk de Privacyverklaringen

• Voer uw First Name (voornaam) en Last 

Name (achternaam) in

• Voer uw Phone Number (telefoonnummer)

in

• Selecteer uw Preferred Time Zone 

(voorkeurtijdzone)

• Voer uw Email (e-mailadres) in

• Voer een Password (wachtwoord) in

• Voer het Password (wachtwoord) opnieuw in

• Lees en accepteer de Terms and Conditions 

(algemene voorwaarden)

• Klik op de knop Create Account (Account 

aanmaken)



Stap 4: Welkom

• Log in op uw nieuwe account

• Vul uw Password (wachtwoord) in

• Klik op de knop Next (Volgende)

• Klik op de pagina Welcome to Supplier 

Registration (Welkom bij de registratie voor 

leveranciers op de knop Next (Volgende)

NB: Groene vinkjes in het linkermenu geven aan 

dat in dat gedeelte alle verplichte informatie is 

ingevuld. Controleer echter altijd of optionele

gegevens naar wens zijn ingevuld.

Als er een grijs driehoek wordt weergegeven, klikt u 

op de titel van het onderdeel om terug naar dat 

onderdeel te gaan om eventueel ontbrekende 

verplichte gegevens aan te vullen.
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• Klik op de ? rechtsboven voor hulp op de pagina

• Klik op de ? naast de veldnaam voor meer informatie



Stap 5: Bedrijfsoverzicht

Vul de gegevens van het Company Overview 
(Bedrijfsoverzicht) in:

• Vul de verplichte velden van het Company Overview 
(Bedrijfsoverzicht) in: 

o Country of Origin (Land van herkomst)* -
land waar uw bedrijf gevestigd is. Dit zal 
bepalen welke aanvullende informatie nodig 
kan zijn, die in het gedeelte Additional 
Questions (Aanvullende vragen) zal 
verschijnen

o Does your business have a DUNS number?* 
(Heeft uw bedrijf een DUNS-nummer?*) - een 
negencijferige identificatiecode voor bedrijven 
die is uitgegeven door Dun & Bradstreet

o Legal Structure* (Juridische structuur*) -
een bedrijfseigendomsstructuur of 
bedrijfsvorm; met keuze uit LLC's, 
partnerschappen, eenmanszaken, 
vennootschappen enz.

o Tax ID Number* (Fiscaal 
identificatienummer*) 

• Vul eventuele optionele informatie naar wens in

• Klik op de knop Next (Volgende)
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• Klik op de ? rechtsboven voor hulp op de pagina

• Klik op de ? naast de veldnaam voor meer informatie



Stap 6: Bedrijfsgegevens

Vul de Business Details (Bedrijfsgegevens) in:

• Vul de verplichte velden Business Details 

(Bedrijfsgegevens) in:

o Commodity Codes (Goederencodes)* -

code die het type goederen of dienst 

identificeert dat uw bedrijf levert

o Please select any currencies supported 

by your organization (Selecteer alle door 

uw organisatie ondersteunde valuta's)* -

klik op Bewerken en selecteer vervolgens 

alles wat van toepassing is

o Is your company involved in any of the 

following activities? (Is uw bedrijf 

betrokken bij een van de volgende 

activiteiten?)* - klik op Edit (Bewerken) en 

selecteer vervolgens alles wat van 

toepassing is

• Vul eventuele optionele informatie naar wens in

• Klik op de knop Next (Volgende)
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• Klik op de ? rechtsboven voor hulp op de pagina

• Klik op de ? naast de veldnaam voor meer informatie



Stap 7: Adressen
Vul de gegevens van de Addresses (Adressen) in:

• Klik op de knop Add Addresses (Adressen toevoegen)

• Vul de verplichte Address Details (Adresgegevens) in:

o What would you like to label this address?* (Welk label 
wilt u dit adres geven?*) - adresnaam; bijv. Hoofdkantoor, 
Houston Office

o Which of the following business activities take place at 
this address? (select all that apply) (Welke van de 
volgende zakelijke activiteiten vinden plaats op dit 
adres? (selecteer alle wat van toepassing is)*) - opties: 
Neemt orders op, ontvangt betalingen, enz.

o How would you like to receive purchase orders for this 
fulfillment address?* (Hoe wilt u inkooporders ontvangen 
voor dit afhandelingsadres?*) - bijv. e-mail

o Country (Land)* - land van het adres

o Address Line 1 (Adresregel 1)* - straatnaam/-nummer

o City/Town (Stad)* - adres van de stad/gemeente

o Contact Label (Label contactpersoon)* - Label primair 
contactpersoon

o First Name (Voornaam)* - de voornaam van de primaire 
contactpersoon

o Last Name (Achternaam)* - de achternaam van de primaire 
contactpersoon

o Email (E-mailadres)* - primair e-mailadres van de 
contactpersoon

o Phone (Telefoonnummer)* - primair telefoonnummer van de 
contactpersoon

• Klik op de knop Save Changes (Wijzigingen opslaan)

• Klik op de knop Next (Volgende)
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Leveranciers moeten een primair adres en een 

overschrijvingsadres hebben, zelfs als ze hetzelfde zijn.



Vul de gegevens van de Contacts 
(Contactpersonen) in:

• Klik op de knop Add Contact 
(Contactpersoon toevoegen)

• Vul de verplichte velden voor de Contact 
Details (Contactgegevens) in: 

o Contact Label (Label voor de 
contactpersonen)* - een specifieke groep 
waar de contactpersoon deel van uitmaakt 
(bijv. serviceprovider)

o First Name (Voornaam)* - de voornaam van 
de contactpersoon

o Last Name (Achternaam)* - de achternaam 
van de contactpersoon

o Email (E-mailadres)* - e-mailadres van de 
contactpersoon

o Phone (Telefoonnummer)* -
telefoonnummer van de contactpersoon

• Klik op de knop Save Changes (Wijzigingen 
opslaan)

• Klik op de knop Next (Volgende)
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Aan elk adresbestand moet een contactpersoon zijn 

gekoppeld. Ze kunnen hetzelfde contact zijn.

Stap 8: Contactpersonen



Vul de gegevens van de Diversity (Diversiteit) in:

• Klik op de knop Add Diversity 

Classification (Diversiteitsclassificatie 

toevoegen)

• Selecteer de betreffende Small 

Business Status (Status kleine 

onderneming) en Diversity 

Classification 

(Diversiteitsclassificatie)

• Klik op de knop Done (Gereed)

• Klik op de knop Next (Volgende)
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Op basis van de geselecteerde classificatie(s) worden 

aanvullende velden weergegeven zodat toepasselijke 

certificaten geüpload kunnen worden.

Stap 9: Diversiteit



Vul de gegevens van de Insurance (Verzekering) in:

• Klik op de knop Add Insurance 

(Verzekering toevoegen)

• Selecteer de betreffende Insurance 

(Verzekering)

• Vul de verplichte gegevens van de Insurance 

(Verzekering) in:

• Policy Number* (Polisnummer*)

• Insurance Limit* (Verzekeringslimiet*)

• Expiration Date* (Vervaldatum*)

• Insurance Provider* 

(Verzekeringsmaatschappij*)

• Klik op de knop Save Changes (Wijzigingen 

opslaan)

• Klik op de knop Next (Volgende)
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Gebruik de knop ‘Add Insurance’ (Verzekering toevoegen) om 

aanvullende verzekeringen te selecteren en de vereiste 

gegevens in te vullen.

Stap 10: Verzekering



Stap 11: Betalingsgegevens
Vul de Payment Information (Betalingsgegevens) in:

• Klik op de knop Add Payment Information 
(Betalingsgegevens toevoegen) en selecteer een 
van de opties: Direct storten, creditcard, cheque etc.

• Vul de verplichte Payment Details 
(Betalingsgegevens) in, afhankelijk van het type 
betaling dat u selecteert (bijv. Directe storting (ACH))

o Payment Title* (Betalingstitel*) - naam betaling

o Country* (Land*) - land van betaling

o Payment Type* (Betalingstype*) - standaardwaarde 
voor vorige selectie

o Remittance Address* (Verzendadres*) - selectie uit 
eerder gemaakte adressen is beschikbaar

o Electronic Remittance Email* (E-mailadres 
elektronische overboeking*) - e-mailadres om 
overboekingsinformatie te ontvangen

o Currency* (Valuta*) - betaalvaluta

• Vul de verplichte gegevens over de Bank Account 
(Bankrekening) in:

o Country* (Land*) - land bankrekening

o Bank Name* (Naam van de bank*) - naam van de bank 
van de bankrekening

o Account Holder's Name* (Naam rekeninghouder*) -
voor- en achternaam van de rekeninghouder

o Account Type* (Soort van rekening*) - bijv. 
betaalrekening, spaarrekening

• Klik op de knop Save Changes (Wijzigingen 
opslaan)
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Directe storting is de voorkeursmethode voor betaling van 

PPG.  

Op basis van het land van de bank worden relevante 

bankrekeninggegevens gevraagd.



Stap 11: Betalingsinformatie (vervolg)

Vul de gegevens voor Additional 

Questions (Aanvullende vragen) in:

• Voeg Banking / Payment Documentation 

(Bank-/betalingsdocumenten) toe

o Voor Document 1*, klikt u op Select File 

(Bestand selecteren) en uploadt u uw 

documenten

o Voor Document 2*, klikt u op Select File 

(Bestand selecteren) en uploadt u uw 

documenten

• Klik op de knop Next (Volgende)
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Stap 12: Belastinggegevens

Vul de gegevens van de Tax Information 

(Belastinggegevens) in:

• Klik op de knop Add Tax Document 

(Belastingdocument toevoegen)

• Vul de verplichte gegevens van het Tax 

Document (Belastingdocument) in:

o Belastingtype* - bijv. W-9

o Naam belastingdocument* -

documentnaam

o Klik op de knop Save Changes 

(Wijzigingen opslaan)

• Klik op de knop Save Changes 

(Wijzigingen opslaan)
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Sommige standaardopties voor belastingdocumenten kunnen 

worden weergegeven op basis van het land van het adres van 

de leverancier.



Stap 12: Belastinginformatie 

(vervolg)

Als uw gewenste Belastingdocument niet 

vermeld staat onder de knop Add Tax 

Document (Belastingdocument toevoegen), 

vul dan de gegevens in van de Additional 

Questions (Aanvullende vragen):

o Other Tax Document Types (Andere 

soorten belastingdocumenten)* - Klik 

op de knop Edit (Bewerken)

o Selecteer de gewenste optie(s)

• Klik op de knop Done (Gereed)

• Klik op de knop Select File (Bestand 

selecteren) om uw documentatie te 

uploaden

• Klik op de knop Next (Volgende)
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Sommige standaardopties voor belastingdocumenten kunnen 

worden weergegeven op basis van het land van het adres van 

de leverancier.



Stap 13: Naleving

Vul de gegevens van de Compliance (Naleving) in:

• Klik op de link naar elk Policy (Beleid), lees het 
aandachtig en selecteer vervolgens Ja of Nee
om naleving aan te geven

o PPG’s Global Supplier Code of 
Conduct* (Wereldwijde gedragscode 
voor leveranciers van PPG*) 

o PPG’s Supplier Sustainability Policy* 
(Duurzaamheidsbeleid van 
leveranciers van PPG) 

o PPG’s Automotive Coatings Supplier 
Quality Requirements 
(Kwaliteitsvereisten voor leveranciers 
van automotive coatings van PPG)

• Bekijk de gegevens van de Data Privacy 
(Gegegevensprivacy) en beantwoord de 
gerelateerde vragen

• Bekijk de gegevens van de Certificates 
(Certificaten) en beantwoord de gerelateerde 
vragen

• Klik op de knop Next (Volgende)
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Sommige beleidsopties kunnen worden weergegeven op 

basis van het land van het adres van de leverancier.



Stap 14: Certificeren en verzenden

Groene vinkjes in het linkermenu geven aan dat 
alle verplichte informatie in elk onderdeel is 
ingevoerd.

• Vul de gegevens voor Certify & Submit 
(Certificeren en verzenden) in:

o Preparer’s Initials* (Initialen van de 
opsteller*) - initialen van de voornaam + 
achternaam, bijv. BF

o Preparer’s Name* (Naam van de 
opsteller*) - voornaam + achternaam

o Preparer’s Title* (Functie van de 
opsteller*) - bijv. Eigenaar

o Preparer’s Email Address* (E-
mailadres van de opsteller*) - e-
mailadres

o Certification* (Certificering*) -
selectievakje waarmee wordt bevestigd 
dat de verstrekte informatie juist is

• Klik op de knop Submit (Verzenden)

• U ontvangt een e-mailbericht dat het 
onboarden is voltooid
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Als de informatie onvolledig is, verschijnt er een 

waarschuwingsbericht met het gedeelte dat aandacht nodig 

heeft.


