
mymateco – uw persoonlijke
klantenportaal bij mateco



U wilt graag…

> Eenvoudig, snel en gemakkelijk een machine huren?

> Geen rekening houden met de openingstijden?

> Altijd en overal kunnen bestellen of uw documenten inzien?

Dan hebben wij iets voor u!

Uw voordelen

> Volledige flexibiliteit – Altijd en overal huren. Op een 
bouwplaats, vanuit thuis of vanaf kantoor? mymateco is 24/7 
voor u beschikbaar. 

> Volledige transparantie – Al uw opdrachten met alle 
gerelateerde documenten in één overzicht.

> Op volle snelheid – Met een paar keer klikken bestelt u de 
gewenste machine.

> Nooit meer zoeken naar een machine – De locatie van de 
geleverde machine(s) is zichtbaar door de GPS voorziening.

Klantenportaal
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Nu registreren

Inloggen



Hoofdmenu
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Instellingen bedrijf, zoals 
beheer contactpersonen, 

afleveradressen, projecten 
en gebruikers

Contactgegevens van 
uw persoonlijke 

mateco vestging en 
hulp

Uw persoonlijke profiel voor 
instellen van weergave aantal 
items, taal en meldingen die u 

wilt ontvangen. U kunt hier ook 
kiezen voor welke organisatie u 

mymateco wilt bekijken als u 
meerdere klantnummers bij 

ons heeft.

Chatten met een 
mateco medewerker



Gegevens organisatie
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Beheer alle contactpersonen van uw organisatie
Beheer alle afleveradressen van uw organisatie

Beheer alle projecten van uw organisatie en zie 
direct alle actieve bestellingen van een project Beheer alle gebruikers van mymateco binnen 

uw organisatie



Overzicht bestellingen
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Nieuwe 
bestelling 
plaatsen

Sorteervolgorde 
aanpassen

Overzicht 
bestellingen

Snelmenu voor het 
bewerken van uw opdracht

Status van 
de bestelling

Op deze pagina vindt u 
al uw opdrachten bij 
mateco. U kunt hier 

uw actieve opdrachten 
bekijken en beheren

Bestelling(en) zoeken

Overzicht filteren



Nieuwe bestelling
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Voeg een 
machine toe

Moeten we de opdracht voor u 
afleveren of komt u het bij één van 

onze vestigingen ophalen

Kies de startdatum en tijd, 
verwachte einddatum en tijd 
en geef aan welke dagen er 

wordt gewerkt
Einddatum en 
tijd definitief? 

Meldt meteen af.

Kies een afleveradres uit 
de lijst of maak een nieuwe 

aan en vul de overige 
transportinformatie en 
overige gegevens aan



Machine zoeken
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Zoek direct op 
model

Overzicht modellen & 
items in de catalogus

Filter op categorie, 
aandrijving of benodigde 

specificaties om de 
geschikte machine in onze 

catalogus te vinden



Machine zoeken | restricties werklocatie
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Overzicht modellen & 
items in de catalogus

Zijn er restricties aan 
afmetingen of gewicht 

van uw machine? Stel de 
maximale specificaties in 
het filter in en selecteer 
de correcte machine of 
item uit de catalogus.



Opdracht raadplegen en beheren
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Technische storing melden
Technische gegevens machine

Geleverde machine met 
gekozen opties en accessoires

Opdracht bewerken, afmelden of 
soortgelijke opdracht aanmaken

Details over huurperiode, 
afleveradres, locatie machine, 

gerelateerde documenten, 
wijzigingslog en tarieven



Overzicht facturen
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Overzicht 
facturen

Gekoppeld 
project

Factuur openen
Factuur downloaden

Factuurdatum
Op deze pagina vindt u 

al uw facturen bij 
mateco. U kunt hier uw 
facturen raadplegen en 

desgewenst downloaden

Overzicht filteren 
en zoeken

Bijbehorende 
opdracht openen
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mymateco.nl


