Instructie ondertekenen offertes
U heeft digitaal een offerte van MPS-ECAS ontvangen. Door de instructies te volgen zoals hieronder
weergegeven, kunt u de offerte tekenen.
1.

U ontvangt een e-mail waarin staat dat er een offerte voor u klaarstaat, zoals te zien op de
illustratie hieronder. Volg de instructies in de e-mail.

2.

Via de link in uw e-mail komt u bij onderstaand scherm terecht. Hier kunt u inloggen in de
Customer portal. De gebruikersnaam is het e-mailadres waarop u bovenstaande e-mail heeft
ontvangen. Als dit de eerste keer is dat u inlogt, kunt via ‘wachtwoord opvragen’ een
wachtwoord aanmaken.

3.

Na het inloggen, komt u in het scherm waar de betreffende offerte klaarstaat.

4.

Klik op de bijlage om de offerte te downloaden en in te zien (zie groene pijl hieronder).

5.

Na het bekijken van de offerte heeft u rechtsboven twee mogelijkheden: ‘Akkoord offerte’ en
‘Niet akkoord offerte’. Gaat u akkoord met de offerte, klik dan op ‘Akkoord offerte’.

Wanneer u niet akkoord gaat, klikt u op ‘Niet akkoord offerte’. Wanneer u hier niet op klikt,
blijft u reminders ontvangen voor het tekenen van de offerte. Onderaan de pagina kunt u in
een reactie aangeven waarom u niet akkoord gaat met de offerte.

6.

Als u akkoord gaat met de offerte krijgt u na het klikken op ‘Akkoord offerte’ onderstaand
scherm. Door te klikken op ‘Begin met ondertekenen’ ontvangt u per e-mail een
bevestigingscode.

7.

U ontvangt na het klikken op ‘Begin met ondertekenen’ onderstaande e-mail.

8.

Ga terug naar de browser om uw code die u per e-mail heeft ontvangen in te voeren en klik
op bevestigen.

9.

Vervolgens ontvangt u een SMS met een tweede bevestigingscode. Voer deze in en klik op
‘ondertekenen’.

10. Klik nu op ‘Afhandelen’. U heeft nu de offerte ondertekend.

Mocht u op een later tijdstip nog eens de offerte willen inzien, kunt u altijd inloggen in de
Customer portal. In de Customer portal kunt u naast offertes ook uw facturen inzien. Heeft u
vragen? Neem dan contact op met het team Service & Support via +31 (0) 174 – 615 715. U
kunt ook een e-mail sturen naar info@my-mps.com.

