
KLANTENPORTAAL 
PERSOONSGEBONDEN ROLSTOELEN
Direct online contact met Harting-Bank  



U wilt als indiceerder direct opdrachten 

doorgeven en zien wanneer wij deze voor u 

uitvoeren? Dat kan met ons nieuwe online 

klantenportaal. Zonder papieren formulieren, 

scannen of mailen. Zelf hoeft u maar weinig 

gegevens in te vullen: als u het stoelnummer 

invult, verschijnen direct de gegevens van de 

rolstoel en de gebruiker. Deze gegevens vult 

u alleen nog aan met uw wensen voor de 

opdracht.

Daarnaast heeft u diverse overzichten direct 

bij de hand. Zo kunt u in een oogopslag zien 

wat de stand van zaken is: wat komt de 

servicemonteur van Harting-Bank morgen 

repareren, wat komt Harting-Bank leveren, 

wanneer komt Harting-Bank aanpassingen aan 

de rolstoelen uitvoeren.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden? 

Bekijk dan de video op harting-bank.nl of op 

klantenportaal.harting-bank.nl.  

Gemakkelijk in het gebruik

Het klantenportaal is zeer gemakkelijk 

te gebruiken op een desktop computer, 

laptop, tablet of mobiele telefoon. Vooral de 

beschikbaarheid op mobiele apparaten is 

handig. Hierdoor kunt u het klantenportaal 

tijdens uw dagelijkse werkzaamheden 

gebruiken. Waar en wanneer u maar wilt.

De aanvragen die u kunt doen

• Een reparatie aanvragen*

•  Een GRZ-middel aanvragen

• Een GRZ-middel laten ophalen*

• Een aanpassing aanvragen*

• Een GRZ-middel omzetten naar particulier

• Particuliere huur aanvragen

Voor de opdrachten met een * hoeft u alleen 
het stoelnummer in te voeren. Alle vastgelegde 
gegevens verschijnen dan op uw scherm. U hoeft 
dan alleen nog specifieke wensen toe te voegen.

HET ONLINE KLANTENPORTAAL 
VAN HARTING-BANK

De overzichten die voor u beschikbaar zijn:

• Status overzicht: dit is een overzicht van alle 

lopende orders die nog niet ingepland zijn 

voor levering. De status voorafgaand aan 

levering is hier te zien, bijvoorbeeld: ‘staat in 

bestelling’ of ‘wacht op goedkeuring’.

• Service overzicht: een overzicht van alle 

orders die zijn ingepland voor levering.

• Instellingsactie overzicht: een overzicht 

van acties die nog vanuit de instelling (de 

indiceerder) gedaan moeten worden. 

• GRZ-middelen overzicht: een overzicht van 

alle GRZ-rolstoelen op de verschillende 

locaties in uw organisatie tonen. 

Hoe kan ik een account aanvragen

Voor alle bij ons bekende indiceerders hebben 

wij de toegang tot het klantenportaal al 

voorbereid. Zij krijgen van ons een uitnodiging 

voor het aanmaken van een wachtwoord. 

Nieuwe gebruikers kunnen hiervoor contact 

opnemen met hun vaste contactpersoon 

bij Harting-Bank of met onze vestiging. 

Wij sturen dan een e-mailbericht met uw 

gebruikersnaam. Het wachtwoord kunt u 

vervolgens zelf aanmaken. Hiermee heeft u 

volledige toegang tot het klantenportaal.

Hulp bij het gebruik

Het klantenportaal werkt heel intuïtief. 

U raakt er snel en eenvoudig mee vertrouwd. 

Uiteraard geven wij graag instructie over het 

gebruik. Online kunt u de handleiding en de 

veelgestelde vragen raadplegen. 

En natuurlijk kunt u altijd contact opnemen 

met uw contactpersoon bij Harting-Bank of de  

vestiging. Wij helpen u graag! 
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