StartBANK

For pålitelige, betydningsfulle og seriøse forbindelser.
StartBANK er et felles leverandørregister og bransjenettverk for deg som vil levere til bygg og anlegg,
forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge. StartBANK-nettverket gir leverandørene mulighet til å
konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører. Dette skaper nye forretningsmuligheter for
leverandører og reduserer risiko for innkjøpsorganisasjoner.
StartBANK administreres av Achilles og brukes av en rekke
innkjøperorganisasjoner til å håndtere leverandørinformasjon og
risiko, samt å sørge for at de utelukkende bruker seriøse leverandører.
Innkjøperne bruker StartBANK til å søke etter egnede bedrifter som

Hvordan kan registrering på StartBANK hjelpe din bedrift?
Med registrering i StartBANK kan du:
•

de viktigste innkjøperorganisasjonene i bransjen å få et

kan levere de produkter eller tjenester de ønsker. De kan også bruke

konkurransefortrinn i markedet

flere søkekriterier som: leveringsområde, forretningsetiske standarder
samt informasjon fra pålitelige tredjeparter for å sile leverandørene.

•

Tredjeparts online-informasjon som er tilgjengelig via StartBANK:
Brønnøysundregistrene, Arbeidstilsynet, Skattedirektoratet (MVA),
Dun&Bradstreet, Direktoratet for byggkvalitet, Direktoratet for

organisasjon muligheten til å synliggjøre egen seriøsitet overfor

Komme på kandidatlisten der innkjøperne velger direkte fra
StartBANK.

•

Spare tid og krefter ved å fylle ut ett enkelt spørreskjema. 450
individuelle innkjøpere benytter seg av StartBANK

sikkerhet og samfunnsberedskap og Mesterbrev.
Hvis du registrerer deg i StartBANK som leverandør, får din

Posisjonere ditt selskap som en pålitelig leverandør til

•

Dokumentere bedriftens evne til å overholde fastsatte krav i
bransjen.

alle innkjøpere i StartBANK-nettverket. Registrering i StartBANK
vil dermed gjøre virksomheten synlig for relevante kundegrupper i
bransjen og gi muligheter for å vinne nye kontrakter.
Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av et
pilotprosjektet “Seriøsitet i byggenæringen” og ble lansert i 2005 i
samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske
myndigheter og Achilles. StartBANK utvikles kontinuerlig for å
oppfylle de stadig økende kravene til dokumentasjon og behovene
for risikohåndtering i bransjen.
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“ISS krever at alle underleverandører av tjenester
skal være registrert i StartBANK. Det gir økt
trygghet for oss og for våre kunder.”
Knut Bjørånesset, Innkjøpsdirektør
ISS Facility Services AS

Hvordan registrerer du din virksomhet på StartBANK?

Avgifter for leverandører

Gå til achilles.com/no/startbank, og klikk på ‘Bestill registrering

StartBANK har forskjellige årsavgifter som er basert på selskapets

i StartBANK’, og send inn bestillingsskjemaet. Når betalingen er

årsomsetning og dekker opptil 40 koder. For leverandører med

mottatt, vil du få informasjon om hvordan du får tilgang til og kan fylle

årlig omsetning mer enn 10 mill. NOK, er avgiften 5400 NOK (inkl.

ut spørreskjemaet online. Opplysningene kontrolleres av Achilles før

Mva) og for de med årlig omsetning mindre enn 10 mill. NOK, er

de blir tilgjengelige for innkjøperne.

avgiften 2700 NOK (inkl. Mva). Hvis du vil ha en komplett liste over
kostnader, koder og krav til godkjenning, kan du gå til achilles.com/
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“StartBANK er en viktig verktøy for Peab for å luke
ut de useriøse aktørene i bransjen.”

“StartBANK bidrar til å indentifisere seriøse aktører
samt at vi alle konkurrerer på like vilkår.”

Jan Erlend Innselset, Innkjøpssjef
Peab AS

Glenn Andersen, innkjøpsdirektør
Skanska

Flere tjenester

Interessert i andre sektorer i Norden?

Tilgang til StartBANK-databasen

Energi

Leverandører som er registrert i StartBANK kan til en nominell
kostnad få tilgang til samme database med detaljert og oppdatert
informasjon som innkjøperorganisasjonen. Du finner mer informasjon
om avgiftene og bruksvilkårene på achilles.com/no/startbank.
Synliggjøring av MVA-informasjon i StartBANK

Sellihca er et registrerings- og kvalifiseringsnettverk for den nordiske
energisektoren. achilles.com/sellihca
Olje og gass
JQS er et bransjenettverk for olje- og gassoperatører og
kontraktører i Danmark og Norge. www.achilles.com/jqs
Transport

Stadig flere private og offentlige virksomheter krever at deres

TransQ er et kvalifiseringssystem och bransjenettverk for den

leverandører er à jour med skatter og avgifter til myndighetene. Ved

nordiske transportindustrien achilles.com/transq

samtykke fra leverandørene kan i første omgang MVA-informasjon
vises i StartBANK. Synliggjøring av MVA-informasjon i StartBANK er
frivillig, men dette må sees på som en effektiv og pålitelig metode for
bedre å kunne dokumentere egen seriøsitet.

Kontakt vårt leverandørsalgsteam for mer informasjon
T: +47 37 06 35 50 E: startbank@achilles.no
W: achilles.com/no/startbank
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