Inloggen
Bij uw bezoek aan de Mediq website ziet u rechtsboven de knop ‘inloggen’. Als u daarop klikt ziet
u onderstaand venster. Vul daarin uw e-mailadres en wachtwoord in en klik op de blauwe knop
Inloggen.

Waarschuwing
Op dit moment tonen we een waarschuwing rondom het Corona-virus. U kunt deze eenmalig
accepteren, of linksonder een vinkje zetten bij “Toon de melding niet meer”. Dan wordt bij een
volgende keer inloggen deze waarschuwing niet meer getoond.
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Uw persoonlijke pagina
U ziet vervolgens uw persoonlijke pagina. Hier heeft u de beschikking over een aantal dingen:
Onderweg
Als u op de knop ‘Uw huidige bestelling’ klikt, gaat u naar de pagina waarop u de track en trace
van uw bestelling kunt zien. Dan weet u in welk tijdvak PostNL uw bestelling komt bezorgen.
Geleverde bestellingen
Hier kunt u kiezen: als u precies dezelfde bestelling als de vorige keer wil, klikt u op ‘Herhaal
laatste bestelling’. Als u meerdere eerdere bestellingen wil bekijken, klikt u op ‘Naar
bestelgeschiedenis’
Uw productlijst
Als u een overzicht zoekt van producten die u in het verleden (ook telefonisch!) heeft besteld,
klikt u ‘Naar de productlijst’.

Bestelling herhalen
Klik op ‘naar bestelgeschiedenis’ om een eerdere bestelling te selecteren. U kunt de datum
kiezen in het menu.

Klik in de gewenste bestelling op ‘Herhaal deze bestelling’ om de producten aan de winkelwagen
toe te voegen.
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Productlijst
Als u via de productlijst wilt bestellen, klikt u op uw persoonlijke pagina op ‘Naar de productlijst’.
Daar selecteert u de hoeveelheid van de product die u wilt bestellen en klikt op ‘Toevoegen Aan
Winkelwagen’. U ziet hier tevens of al uw producten binnen een vergoeding vallen, of dat u er
eventueel zelf voor kunt betalen.

Bestelproces
Als u alle producten die u wilt aan het winkelwagentje heeft toegevoegd, kiest u in het
winkelwagentje voor ‘Winkelwagen’. U vindt het winkelwagentje bovenin de pagina.

In de winkelwagen ziet u opnieuw een overzicht van wat u wilt bestellen. Klopt dit? Klik dan op
‘Bestellen’ en volg de stappen.
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Stap 1
Controleer of het afleveradres klopt en kies een afleverdatum.

Stap 2
Controleer of de persoonsgegevens die wij van u hebben correct zijn en geef eventueel via het
opmerkingenveld aan welke extra producten u wilt bestellen die u niet kon vinden. Gebruik
hiervoor artikelnummers of de artikelnaam.
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Stap 3
De laatste controle geeft u de kans te kijken of u alles heeft. Klopt het helemaal? Klik dan op
‘Plaats bestelling’.

Bevestiging
U krijgt in beeld een bevestiging van uw bestelling, die u ook in uw e-mail ontvangt. Uw bestelling
is geplaatst.
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