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Voer uw praktijkgebonden M-code in en uw wachtwoord 

 (bekend wachtwoord) 

 

 

Heeft u uw M-code gekregen maar nog nooit eerder ingelogd dan volgt u 

onderstaande procedure. 

 

Klik op Wachtwoord vergeten, en vul uw M-code in. 

Vul het mailadres in (dat is gekoppeld!), en klik op verstuur mail. 

Vul hier uw  

M-code in  
Vul hier uw 

wachtwoord 
in 
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U krijgt nu in uw mail een wachtwoord toegestuurd. 

Vul dat mailadres in bij Wachtwoord, en klik op Log in. 

 

Let op:  

Pas na het inloggen uw wachtwoord aan in een zelfgekozen wachtwoord. 

Hoe u dit kunt doen, leest u op pagina 5. 

 

Bent u uw gebruikersnaam vergeten? 

Klik op Gebruikersnaam vergeten, en vul uw mailadres in. 

Let op dit moet het gekoppelde mailadres zijn!! 

 

 

 

  

Bij verkeerde login  
o Heeft u ingelogd met uw M-code (hoofdletter M)?  

o Heeft u uw wachtwoord juist ingevoerd? (hoofdlettergevoelig) 

 

 

Per praktijk wordt slechts een inlogcode versterkt,  
gekoppeld is aan een mailadres. 

 

Kies daarom het meest algemene mailadres en  

zorg dat alle bestellers op de hoogte zijn van deze gegevens! 
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Bestellen van artikelen: 

U kunt eenvoudig zoeken op:  
 
 

1. Artikelnummer  Exact  
              ( Dit is het artikelnummer van Medlon). 

 

2. Artikelomschrijving. 

                (U kunt ook een deel van een woord 

                 typen bv. Buis/strip/form) 

 

3. Op Categorie van POC-meter.  
                  Klik hiervoor op de betreffende meter , deze  

                  wordt dan omrand met een gekleurde band. 

        

4. Snel uw POCT-formulieren  

        downloaden. (NIEUW) 

 

 

 

 
Klik op het te 

bestellen artikel. 

 

 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 
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Geef vervolgens het aantal te bestellen verpakkingen op, en Klik op In winkelmand. 

Nu kun je verder de te bestellen artikelen selecteren en in de winkelmand doen. 

Om de bestelling te bekijken,  klikt u op de winkelmand. 

 

 

 

Wilt u uw bestelling wijzigen of verwijderen ?  
o Klik op het kruisje achter het artikel om het uit de 

winkelwagen te verwijderen.  

Rond nu uw bestelling af door te klikken op Bestellen.  U 

ziet nu de bevestiging. Klik 

nu op OK. 

 

 

Het artikel 

verschijnt in uw 

winkelwagen 
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Wachtwoord wijzigen: 

Wij raden u aan uw wachtwoord na de eerste inlog aan te passen in een zelf 

gekozen wachtwoord. 

Verder is het verstandig dat alle assistenten die bestellingen doen binnen uw 

praktijk dit wachtwoord te verschaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzig uw wachtwoord in het rechter deel van het scherm. 

Zorg voor minimaal 5 karakters, en gebruik bij voorkeur ook Hoofd- en kleine 

letters en leestekens. Daarmee voorkomt u misbruik van uw account. 
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FAQ 

 Wanneer worden de goederen geleverd? 

o Medlon streeft ernaar om de bestelde 

goederen wekelijks te leveren. 

Bestellingen die geplaatst worden op 

maandag voor 12:00 uur zullen de 

volgende dinsdag verstuurd worden.  U 

zult dan woensdag of donderdag de 

levering ontvangen. Houdt u er rekening 

mee dat bestellingen die geplaatst 

worden op maandag na 12:00  uur pas 

de daaropvolgende week worden 

verstuurd.  

o Bestellingen worden 1x per week 

verzonden. 

 

 Hoe wordt mijn bestelling geleverd? 

o Uw bestelling wordt geleverd door een 

koerier van MSG, of 

o Uw bestelling wordt geleverd door een 

medewerker van Medlon 

 

 Ik heb niet alle bestelde artikelen ontvangen 

o Het kan voorkomen dat het door u 

bestelde artikel niet voorradig is. Deze 

artikelen zullen worden nageleverd 

wanneer deze weer op voorraad zijn. 

Kijkt u op uw pakbon of het artikel wat 

niet ontvangen is nageleverd wordt 

o Misschien is de bestelling niet volledig 

verzonden. Kijkt u bij “mijn bestellingen” 

of het artikel er tussen staat. Is dit niet 

het geval, stuur dan een mail naar 

relatiebeheer@medlon.nl  o.v.v. uw M-

code 

 

FAQ, 
Ik heb een dubbele bestelling geplaatst,  

 en al verzonden 

o Bel met de afdeling verkoop  stuur 

een mail naar 

relatiebeheer@medlon.nl.  

o.v.v. uw M-code  

 

 Ik ben mijn inloggegevens kwijt 

Bel met de afdeling verkoop  

088-463 3399 of  

stuur een mail naar 

relatiebeheer@medlon.nl  

o.v.v. uw M-code  

Medlon streeft naar 100% tevredenheid 

van haar klanten. Wij willen dan ook 

continu maximale kwaliteit bieden. We 

streven naar een optimale samenwerking 

en respecteren uw privacy en uw 

vertrouwen in Medlon  

De mening van onze klanten over onze 
service, onze producten en onze 
medewerkers vinden we  van groot 
belang.  U kunt er dus op rekenen dat we 
uw klachten of feedback  met de grootste 
zorg zullen behandelen. 

We zouden het op zeer op prijs stellen, 
dat u klachten meldt bij 

relatiebeheer@medlon.nl. 
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