
  

Gebruikershandleiding  

Groenendaal Web-portaal 
 
 
 
 
 
 
Beste huurder, 
 
Sinds kort maakt Groenendaal Verhuur gebruik van een Web-portaal dat gemakkelijk inzicht geeft in 
de opdrachten uitgevoerd door Groenendaal. Het web-portaal geeft inzicht in de geplaatste 
toiletten, toiletten die besteld zijn en toiletten die afgemeld zijn. Je kunt zo ook gemakkelijk een 
nieuw toilet bestellen of een toilet afmelden.  
 
Op dit moment is het portaal nog gedeeltelijk in het Duits, we zijn bezig met alle teksten te vertalen 
naar het Nederlands. Om je op weg te helpen geven we uitleg in onderstaande 
gebruikershandleiding. Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan horen we het graag. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 

Team Groenendaal. 
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Navigatie naar web-portaal 
 
 
Om het web-portaal te openen ga je naar de website van Groenendaal Verhuur 
(www.groenendaalverhuur.nl) en klik je linksboven op ‘Inloggen klantportaal’. Zie onderstaande 
afbeelding: 
 
 

 
 
Door op deze link te klikken opent er een nieuwe pagina. Op deze pagina kies je of je een bestaande 
of nieuwe gebruiker bent. Bestaande gebruikers hebben al inloggegevens ontvangen en kunnen 
direct inloggen, nieuwe gebruikers kunnen eerst inloggegevens aanvragen. Nieuwe gebruikers 
kunnen contact met ons opnemen voor inloggegevens. 
 

 

  

http://www.groenendaalverhuur.nl/


Login 
 

De Groenendaal website navigeert naar onderstaande overzicht. De inloggegevens die je hebt 

ontvangen in een persoonlijke email kun je invullen in het linker scherm. De ‘Benutzername’ is je 

inlognaam. Deze is gelijk aan je persoonlijke emailadres. Het ‘Passwort’ is je wachtwoord. 

Na het invullen van deze gegevens druk je op ‘Anmelden’ 

 

 

 

  



Overzicht 
 

Na het inloggen verschijnt een overzicht van opdrachten die bekend zijn bij Groenendaal. In dit 

overzicht staan toiletten die op dit moment wekelijks gereinigd worden, toiletten die geleverd of 

opgehaald moeten worden, die in service stop staan of oude locaties van toiletten die al opgehaald 

zijn. Door op het pijltje helemaal rechts in de regel te drukken toont het overzicht meer informatie 

over de opdracht. 

 

 

Opdrachten 
Door op het pijltje te drukken wordt er informatie vermeld over de exacte locatie, eventueel een 

referentienummer, het ordernummer en de status van de opdracht. Je vind hier ook informatie over 

het type toilet voorziening (toilet bouw, renovatietoilet, reiniging sanitair) en het type service 

(bijvoorbeeld wekelijks, tweewekelijks, twee maal per week). Verder staat de besteldatum en de 

leverdatum vermeld. 

 

 

  



Status van opdracht 
Het web-portaal maakt gebruik van kleuren en teksten om de verschillende statussen aan te geven.  

 

 

Groen: actieve opdrachten 

De groene kleur van een opdracht geeft aan dat de opdracht periodiek wordt schoongemaakt. Dit 

kan zijn dat het toilet wekelijks, één keer per 2 weken of 2 keer per week wordt gereinigd. Het toilet 

blijft gereinigd worden tot aan de afmelding van de locatie. 

Status Betekenis  

 

De toiletvoorziening op locatie wordt 
periodiek gereinigd.  
 
De toiletvoorziening is vanaf de vermelde 
datum in gebruik. 

 

De toiletvoorziening op locatie wordt op dit 
moment nog gebruikt maar zal binnenkort in 
servicestop geplaatst worden. 
 
De toiletvoorziening is vanaf de vermelde 
datum in servicestop. 



 

De toiletvoorziening op de locatie is op dit 
moment in gebruik en zal binnenkort 
verplaatst worden. 
 
De toiletvoorziening zal op de vermelde datum 
verplaatst worden. 

 

De toiletvoorziening op de locatie is op dit 
moment in gebruik maar zal binnenkort 
opgehaald worden. 
 
De toiletvoorziening zal op de vermelde datum 
opgehaald worden. 

 

Geel: opdrachten in servicestop 

De gele kleur van de opdracht geeft aan dat de opdracht op dit moment in servicestop staat. Dit 

houdt in dat er geen periodieke reinigingen plaats zullen vinden. 

Status Betekenis 

 

De toiletvoorziening op de locatie is op dit 
moment in servicestop. 
 
De servicestop loopt af op de vermelde datum. 

 



Rood: opdrachten afgemeld 

De rode kleur van de opdracht geeft aan dat de opdracht is afgemeld en binnenkort zal worden 

opgehaald. De huur zal stopgezet worden op de door ons aangegeven datum. 

Status Betekenis 

 

De toiletvoorziening op de locatie is afgemeld. 
 
De toiletvoorziening zal op de vermelde datum 
worden opgehaald. 

 

Blauw: opdrachten besteld 

De blauwe kleur staat voor nieuwe opdrachten die besteld zijn. Dit zijn opdracht die zowel via het 

web-portaal als via bijvoorbeeld telefoon of email zijn doorgegeven. Je kunt via het web-portaal de 

gewenste leverdatum aangeven, de toiletvoorziening zal geleverd worden op de door ons 

aangegeven datum. 

Status Betekenis 

 

De toiletvoorziening is besteld voor op de 
aangegeven locatie.  
 
De toiletvoorziening zal op de door ons 
aangegeven datum worden geleverd. 

 

Grijs: opdrachten afgerond 

De grijze kleur van opdrachten geeft aan dat deze opdrachten in het verleden hebben 

plaatsgevonden. Deze opdrachten zijn afgerond en opgehaald. Het overzicht van het web-portaal 

laat maximaal 10 oude opdrachten zien. Oudere opdrachten zijn nog wel bij Groenendaal bekend, 

mocht je een toilet opnieuw willen bestellen op een oude locatie kun je dat telefonisch of per mail 

doorgeven. 



Status Betekenis 

 

Dit is een oude opdracht, de toiletvoorziening 
is inmiddels opgehaald. 
 
De toiletvoorziening is opgehaald op de 
vermelde datum. 

 

  



Nieuw toilet bestellen 
 

Via het web-portaal kan gemakkelijk een nieuw toilet besteld worden door op onderstaande knop de 

klikken. 

 

De knop opent een nieuwe pagina. Op deze pagina vul je alle gegevens in voor de opdracht. 

 

 

Zo vul je het aantal en het type 

toiletvoorziening in. Ook kun je aangeven hoe 

vaak het toilet gereinigd moet worden. De 

opties zijn afhankelijk van gemaakte 

prijsafspraken.  

 



Het is ook mogelijk om direct bij het 

bestellen een aantal extra’s bij te bestellen 

zoals een slot en sleutels.  

LET OP: de datum die ingevuld wordt is een 

gewenste leverdatum. Je ontvangt na de 

bestelling altijd van ons een bevestiging met 

de daadwerkelijke leverdatum. 

Verder is het mogelijk om extra notities toe 

te voegen en een PDF-bestand van 

bijvoorbeeld een plattegrond. 

 

 

 

In het linker scherm vul je de locatie van de 

nieuwe toiletvoorziening in. Notities over de 

locatie kunnen ook toegevoegd worden. 

 

 

 

 

 

De levering van de toiletvoorziening wordt 

voor onze chauffeurs makkelijk gemaakt 

door een telefoonnummer van een 

contactpersoon toe te voegen. Er kan 

eventueel ook een email adres van een 

contactpersoon toegevoegd worden. 

 

 

 

Met de groene knop kan de exacte locatie 

bepaald worden met behulp van Google 

Maps. 

 



 

Het gele pijltje laat de locatie zien zoals bepaald met Google Maps. Mocht dit niet de exacte locatie 

zijn dan kun je het pijltje verslepen. Houd het pijltje ingedrukt en sleep naar de gewenste locatie. Klik 

vervolgens op übernehmen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Optioneel kun je nog een referentienummer toevoegen. Daarna klik je op bestellen. 

  



Toilet afmelden 
 

Via het web-portaal kun je gemakkelijk toiletvoorzieningen afmelden die opgehaald mogen worden. 

Je navigeert naar de locatie in het overzicht en klikt op de regel. Het overzicht laat dan meer 

informatie zien over de specifieke locatie.  

 

Om het toilet af te melden klik je op het menu aan de rechterkant in de regel. Het scherm komt er 

dan als volgt uit te zien: 

 

In dit scherm vul je de gewenste ophaaldatum 

in. LET OP: je ontvangt van ons nog een 

bevestiging met de daadwerkelijke 

ophaaldatum. 

Verdere notities kunnen in het onderste vakje 

ingevuld worden. 

Vervolgens klik je op Jetzt Abmelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bericht sturen 
 

Door op het menu te klikken in de regel van een opdracht kun je gemakkelijk een bericht sturen over 

de locatie. Het bericht kan een opmerking zijn over een bepaalde locatie of een verzoek om de 

locatie te wijzigen. 

 

 

Je typt het bericht over de specifieke locatie 

in het vakje. Het is zo voor Groenendaal 

direct duidelijk op welke locatie het bericht 

van toepassing is. 

Druk op Jetzt Senden om het bericht te 

verzenden. 

 

 

 

 

 

Uiteraard blijven we altijd bereikbaar via email of telefoon om vragen te beantwoorden.  

 

 


