
Permobil Order Portal

Snelstart gids 
Dit is een stapsgewijze handleiding voor bestaande en nieuwe klanten om uitleg te geven  
hoe u reserveonderdelen en accessoires kunt bestellen via het Permobil Order Portal.

Om te beginnen
Ga naar order-bnl.permobil.com. Kies bij Market de vlag die past bij de vestiging van  
Permobil waar u klant bent. Als u nog geen gebruikersaccount heeft kunt u een nieuw  
account aanvragen. Het is wel belangrijk om de juiste vestiging van Permobil te kiezen  
alvorens u een nieuwe account aanvraagt.

Als u bent ingelogd in de Permobil Order Portal
In de rechterbovenhoek van het scherm ziet u uw loginnaam en de bedrijfsnaam.
In het navigatiemenu vindt u bij het tabblad TECHNISCHE TEKENINGEN de ‘Handleiding  
onderdelen zoeken’. De gids helpt bij het vinden van het juiste reserveonderdeel (voor  
elektrische rolstoelen) met exploded views. Hier kunt u ook onderdelen en producten zoeken 
op naam of artikelcode, en deze toevoegen aan de winkelwagen.

Andere tabbladen in het navigatiemenu kunt u gebruiken om onderdelen te vinden vanuit 
diverse sorteringen binnen de specifieke productlijnen (Elektrische Rolstoelen; Ondersteuning 
handbewogen Rolstoelen, Zitten & Positioneren).

Mijn profiel
Hier kunt u informatie zoeken van eerdere bestellingen van uw bedrijf.

De winkelwagen
De winkelwagen geeft je een aantal handige functies. Via de “Quickshop” kunt u snel  
zoeken naar een product en die toevoegen aan de winkelwagen. U kunt de artikelen in uw  
winkelwagen opslaan als een boodschappenlijst om later te gebruiken, maar ook de inhoud 
van de winkelwagen doormailen.

De boodschappenlijsten zijn terug te vinden in MIJN PROFIEL. Als u een lijst heeft met producten 
en aantallen in een mail of document heeft verzameld, dan kunt u deze ook knippen en  
plakken vanuit Excel met de knop WINKELMAND IMPORTEREN

Bestellen
Volg de stappen bij het afrekenen. Als er meerdere afleveradressen zijn geregistreerd,  
dan kunt u hier het juiste afleveradres kiezen. Voeg in de volgende stap uw referentie,  
bestelnummer, en het serienummer van de voorziening (indien bekend). Kies desgewenst  
een alternatieve verzendwijze.

Accepteer de voorwaarden om de order te kunnen plaatsten. Voordat u uw bestelling  
bevestigt, heeft u de mogelijkheid om meer ontvangers voor de orderbevestiging  
per e-mail toe te voegen. Klik op BEVESTIGEN om de bestelling te plaatsen. De  
orderbevestiging wordt direct per e-mail naar u verzonden.

Extra ondersteuning nodig?
Neem contact op met de Permobil 
klantenservice. U kunt ons bereiken op: 
info@permobil.nl / info@permobil.be 
Tel. +31 (0)70 770 3764.
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