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WELKOM 
BIJ MIJN REPROMAT

Om u nóg beter van dienst te kunnen zijn,

hebben wij Mijn Repromat ingericht met

alles wat u nodig heeft om eenvoudig uw

verbruiksartikelen te bestellen en storingen

te melden.

Uw order en storing worden op deze

manier sneller verwerkt. Zo helpen wij

elkaar efficiënter te werken.

https://klantportaal.repromat.nl/


UW EIGEN
ACCOUNT

Wanneer u zich bij ons aanmeld om gebruik te kunnen maken van

Mijn Repromat, ontvangt u van ons de gegevens die u nodig heeft

om altijd en overal verbruiksmaterialen te bestellen en storingen

te melden voor al uw systemen.

Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord goed. Wanneer u

voor het eerst inlogt raden wij aan om uw wachtwoord te wijzigen

via "Wachtwoord vergeten".

In deze handleiding leggen we stap voor stap uit hoe u een

bestelling doet of een storing meldt via het klantportaal.
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BESTELLING PLAATSEN
IN 4 STAPPEN UW SUPPLIES BESTELLEN
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Inloggen

Machine 

selecteren

Gewenste aantal

invullen

Order

versturen



INLOGGEN
Via de link "Mijn Repromat" rechtsboven in het scherm

op Repromat.nl krijgt u toegang tot Mijn Repromat. 

U kunt ook direct deze url gebruiken:

klantportaal.repromat.nl.

Logt u voor het eerst in?

Klik dan onderin op "Wachtwoord vergeten" en wijzig

uw wachtwoord met behulp van uw gebruikersnaam.

MACHINE SELECTEREN
Beweeg uw muis over de machine waarvoor u

supplies wilt bestellen en klik op "Bestelling plaatsen".

U krijgt alle artikelen voor uw machine te zien. Staat

het gewenste product er niet tussen? Laat het ons

weten via bestellingen@repromat.nl en wij voegen het

toe aan uw persoonlijke overzicht.

https://repromat.nl/
https://klantportaal.repromat.nl/
https://klantportaal.repromat.nl/


AANTALLEN INVULLEN
Vul het gewenste aantal in bij de artikelen die u

wenst te bestellen en klik per product op het

winkelwagen icoontje. U ziet rechts in het scherm uw

totale bestelling.

Voor meerdere machines supplies bestellen? 

Keer terug naar het startscherm via de pijl naar

"Startscherm" en selecteer daar de machine.

ORDER VERSTUREN
Controleer rechts in het scherm uw bestelling en het

afleveradres. Vul een referentie of PO-nummer in en

klik op "Order Versturen".

Het is mogelijk om eenmalig een afwijkend

afleveradres in te vullen, klik hiervoor op "Wijzigen" bij

het afleveradres. 



WIJZIGINGEN
Indien uw afleveradres permanent wijzigt, graag een

e-mail sturen naar info@repromat.nl.

Ook wanneer het e-mail adres van uw account

gewijzigd dient te worden.

BELANGRIJK
Afspraken die binnen uw contract gelden, zijn in uw

Mijn Repromat account verwerkt.

De bestellingen worden afgerekend per factuur

achteraf.

Orders geplaatst op werkdagen vóór 14:00 uur, mits

op voorraad, worden de volgende werkdag bezorgd.



STORING MELDEN
IN 4 STAPPEN UW STORING MELDEN
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Inloggen

Machine 

selecteren

Gegevens storing

invullen

Melding

versturen



INLOGGEN
Via de link "Mijn Repromat" rechtsboven in het scherm

op Repromat.nl krijgt u toegang tot Mijn Repromat.

U kunt ook direct deze url gebruiken:

klantportaal.repromat.nl.

Logt u voor het eerst in?

Klik dan onderin op "Wachtwoord vergeten" en wijzig

uw wachtwoord met behulp van uw gebruikersnaam.

MACHINE SELECTEREN
Beweeg uw muis over de machine waarvoor u een

storing wilt melden en klik op "Storing melden".

https://repromat.nl/
https://klantportaal.repromat.nl/
https://klantportaal.repromat.nl/


GEGEVENS INVULLEN
Kies de juiste contactpersoon voor deze storing.

Vul vervolgens de omschrijving van uw storing in.

Vermeld ook eventuele storingscodes en voeg, indien

relevant, foto's toe via "Bijlage toevoegen".

Plaats een vinkje bij "Contactpersoon toevoegen"

wanneer u een andere contactpersoon wilt toewijzen.

Vul vervolgens de juiste gegevens in.

MELDING VERSTUREN
Controleer uw melding en klik op "Melding versturen".



CONTACT
Uw storingsmelding wordt in behandeling genomen

door onze Technische Dienst. Afhankelijk van uw

probleem wordt er hulp op afstand geboden of een

afspraak met een monteur ingepland.

Wij streven ernaar om binnen 1 werkdag 

te reageren op uw storingsmelding. 

Voor contractklanten streven wij ernaar 

om binnen 2 uur te reageren.

BELANGRIJK
Afspraken die binnen uw contract gelden, zijn in uw

Mijn Repromat account verwerkt. Ook is uw machine

met serienummer hierin opgenomen.

Mist u een machine in uw overzicht of wilt u een

systeem laten toevoegen aan uw overzicht, mail ons

dan via info@repromat.nl.

http://repromat.nl/

