LEASE

KOSTEN EN RESULTATEN
IN ÉÉN OOGOPSLAG
UW KLANTENPORTAL

WE FINANCE YOUR BUSINESS

HOUD UW CONTRACTEN
OVERZICHTELIJK
VERANDERINGEN GEMAKKELIJK GEDAAN
Zijn uw adres- en bankgegevens niet meer actueel? Wilt u uw
logingegevens wijzigen of een extra account voor uw medewerkers openen? Dan kunt u in uw klantenportal eenvoudig
uw gegevens beheren.

Beheer uw contracten eenvoudig en transparant. In uw klantenportal krijgt
u bij GRENKE met een paar klikken alle relevante informatie over uw contracten
te zien. In de verschillende menupunten kunt u bijvoorbeeld aantallen, prijzen,
contractnummers en het soort contract bekijken. Uiteraard staan in het portal
ook al uw rekeningen voor u klaar. Die kunt u als PDF gemakkelijk printen
of downloaden.

PER MUISKLIK NAAR UW REKENING
Elke nieuwe rekening wordt automatisch online voor u
opgeslagen. U hoeft zich ook over het archiveren geen zorgen
te maken. Wij garanderen u een tienjarige bewaartermijn. Door
gebruik te maken van een gekwalificeerde elektronische handtekening is de authenticiteit van uw rekeningen gewaarborgd.
HEEFT U ZICH NOG NIET AANGEMELD?

HET GRENKE-KLANTENPORTAL
VINDT U ONDER
HTTPS://LOGIN.GRENKE.NET

U kunt zelf gemakkelijk beginnen en meteen aan de slag gaan.
In slechts drie stappen uw eigen account aanmaken:

DE BELANGRIJKSTE
FUNCTIES
::: CONTRACTUELE DOCUMENTEN
BEKIJKEN, DOWNLOADEN EN UITPRINTEN
::: ADRES- EN BANKGEGEVENS WIJZIGEN
::: SCHADE MELDEN
::: DIGITALE REKENINGEN BEKIJKEN,
DOWNLOADEN EN UITPRINTEN

1

2

3

OPENEN

REGISTREREN

ACTIVEREN

Klantenportal openen:
https://login.grenke.net
en klikken op de link Registreren

Uw e-mailadres en een
zelfgekozen wachtwoord invoeren

Uw account met uw
persoonlijke activeringscode
activeren en direct aan de slag!

ONLINE SCHADE MELDEN
Wat te doen wanneer er toch iets onvoorziens gebeurt?
In het klantenportal kunt u ook online uw schademelding
rechtstreeks naar ons toesturen. De door GRENKE bewerkte
schadegevallen worden zo aanzienlijk bespoedigd.

ALTIJD UP-TO-DATE
Alle contractuele gegevens worden voor u in het klantenportal
beschikbaar gesteld. Via een gedetailleerde zoekfunctie kunt u
die op elk moment vinden en analyseren.

www.grenke.nl

Tel.
+31 347 325 010
Fax
+31 347 325 019
E-mail service@grenke.nl
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