
 

© Van Buuren Groep  Pagina 1 van 7 

 

Handleiding  

PBM Bestelmodule voor de medewerkers 

 

 

  



 

© Van Buuren Groep  Pagina 2 van 7 

INHOUDSOPGAVE 
 

Inloggen in de PBM Bestelmodule ................................................................................................. 3 

Overzicht van de PBM producten ....................................................................................................... 4 

Bestellen ...................................................................................................................................... 5 

Bestelling afronden ............................................................................................................................. 6 

Orderhistorie ............................................................................................................................... 7 

 

  



 

© Van Buuren Groep  Pagina 3 van 7 

INLOGGEN IN DE PBM BESTELMODULE 

 
Ga naar http://mijn.van-buuren.com en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.  

Weet je de gebruikersnaam of het wachtwoord niet meer? Vraag deze dan opnieuw aan bij de PBM 

beheerder van je bedrijf. 

 

  

http://mijn.van-buuren.com/
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OVERZICHT VAN DE PBM PRODUCTEN 

 
Na het inloggen krijg je een overzicht te zien van de PBM producten die je kunt bestellen. 

Het overzicht begint met een foto van het product, gevolgd door het aantal punten dat een product 

waard is. Ook zie je het artikelnummer en de omschrijving van het product. Zowel op de foto als op 

het artikelnummer kan worden geklikt voor meer informatie over het product. 
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BESTELLEN 

 
In de kolom ‘Aantal’ vul je per product het te bestellen aantal in.  

 

Nadat je de aantallen hebt ingevoerd, kun je onderaan het overzicht – in het veld Extra informatie – 

nog wat aanvullende informatie kwijt. Klik vervolgens op de knop Opslaan. 

 

Let op! De bestelling is nog niet afgerond. 

Het winkelmandje is nu gevuld met de bestelde producten en de punten worden van het saldo 

afgeschreven. Bovenaan het overzicht zie je het totale saldo en de nog te besteden punten. 

Je kunt de bestelling zo vaak aanpassen als je wilt, zolang je elke wijziging maar opslaat door middel 

van de knop Opslaan. De bestelling wordt pas definitief geplaatst op het moment dat je de bestelling 

afrond. 
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BESTELLING AFRONDEN 

 
Als alle producten zijn toegevoegd aan het winkelmandje, kan de bestelling worden afgerond. Dit 

doe je door rechtsboven naar het winkelmandje te gaan en op de knop Bestellen te klikken. 

 

Bekijk de bestelling nog even goed en klik op de knop Bestelling afronden. De bestelling is nu 

definitief geplaatst bij de Van Buuren Groep. 

 



 

© Van Buuren Groep  Pagina 7 van 7 

ORDERHISTORIE 

 
Onderaan het overzicht met PBM producten vind je de knop Orderhistorie. Hier zie je een overzicht 

van de door jou geplaatste bestellingen. 

  


