
Lenzen bestellen via de nieuwe website in enkele 
eenvoudige stappen
Wij willen uw online ervaring zo eenvoudig mogelijk maken en werken naar een aanpak 
waarbij u slechts één keer hoeft in te loggen. We hebben een nieuwe toepassing 
geïntroduceerd onder de naam myAccount. Dit is een persoonlijke account in plaats 
van een account die is gekoppeld aan uw praktijk. Zo kunt u toegang krijgen tot 
persoonlijke informatie, hulpmiddelen en diensten. Bovendien wordt het gemakkelijker 
om lenzen te bestellen, met slechts één klik op de knop. Dit is heel fijn als u één praktijk 
hebt, maar des te meer als u er meerdere hebt. U kunt eenvoudig een persoonlijke 
myAccount aanmaken door op de aanmeldknop bovenaan de pagina te klikken en uw 
praktijk en eOrdering-account toe te voegen. U hebt de gegevens van uw eOrdering-
account verder niet nodig om lenzen te bestellen. 
Ondertussen behouden we ook de mogelijkheid om direct in te loggen met uw 
eOrdering-account.

FAQs

Hoe kan ik direct inloggen op de eOrdering-website zonder myAccount? ....................... 1 

Hoe kan ik mijn eOrdering-account toevoegen aan myAccount? ..................................... 2 

Hoe kan ik direct inloggen op de eOrdering-website zonder myAccount?
Dit gaat heel eenvoudig, in 2 stappen: 
1. Klik op de grote rode knop Bestelling lenzen die u rechts bovenaan op iedere 

pagina van de website vindt.
2. Vul de gegevens van uw eOrdering-account in in de velden onderaan.
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Hoe kan ik mijn eOrdering-account toevoegen aan myAccount?

Volg deze eenvoudige stappen: 
1. Als u nog geen myAccount hebt, maak er dan eerst een aan. Het is zo gebeurd! 

Zodra u een account hebt aangemaakt, kunt u inloggen op de website via de link 
in de zwarte balk bovenaan de pagina. Dit is dus uw persoonlijke account, niet 
die van uw praktijk. U hoeft geen foto toe te voegen als u dat niet wilt.

2. Tijdens het aanmeldproces moet u uw praktijkgegevens en de gegevens van uw 
eOrdering-account invoeren. U kunt uw eOrdering-account ook een makkelijk te 
onthouden naam geven. Waar moet u rekening mee houden?

a. Als u meerdere praktijken hebt, raden wij aan deze allemaal toe te voegen, 
zodat u eenvoudiger online kunt bestellen. U kunt dan gewoon op de knop 
klikken om te bestellen en u hoeft niet steeds met een andere account in te 
loggen.

b. Het is heel belangrijk dat u de gegevens van u eOrdering-account nauwkeurig 
invoert. Deze worden namelijk opgeslagen door de website, zodat u de 
eOrdering-site met één klik op de knop eenvoudig kunt openen. 
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3. Eenmaal aangemeld en ingelogd klikt u op de grote rode knop "Lenzen bestellen"  
bovenaan rechts in het scherm.

 

4. Daarna hoeft u slechts te klikken op de betreffende eOrdering-account en u 
wordt rechtstreeks ingelogd. 
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