
Stap 1: Selecteer de bestelling(en) 

Stap 2: Goedkeuren of afwijzen

Waarom bestellingen accorderen/afwijzen?
Bestellingen accorderen of afwijzen is een optie die u gebruikt wanneer uw medewerkers 

zelf hun NS-Business Card met eventueel aanvullend abonnement mogen bestellen, maar 

deze wel door u goedgekeurd moet worden (deze optie is vastgelegd op 

overeenkomstniveau). Ook een bestelling die u zelf voor meerdere kaarthouders tegelijk 

doet, moet altijd worden goedgekeurd. 

Check regelmatig uw Mijn NS Zakelijk account om te zien of er een bestelling klaarstaat. 

U ontvangt hier namelijk geen automatische melding van.

Bestellingen accorderen/
afwijzen
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In het linkermenu in Mijn NS Zakelijk klikt u op de optie 'Bestellingen accorderen'. Er opent een scherm waarin alle te 
accorderen bestellingen zichtbaar zijn. Er zijn twee soorten bestellingen die in dit overzicht terugkomen:

Bestelling door een kaarthouder  
U ziet de naam van de medewerker, de afdeling en welk aanvullend abonnement door de medewerker is 
besteld. Waar 'BC' staat wordt een NS-Business Card zonder aanvullend abonnement bedoeld.

Bulkbestelling voor meerdere kaarthouders door u zelf  
Voor deze bulkbestelling heeft u ten tijde van de aanvraag een e-mail met het betreffende referentie nummer gehad 
en daarbij een bijlage met nadere specificatie van de aangevraagde producten. 
U selecteert een bestelling door de checkbox aan de linkerkant aan te vinken. Geselecteerde bestellingen herkent u 
aan een vinkje. Door te filteren op afdeling en vervolgens de checkboxes aan de linkerkant aan te klikken, kunt u 
ook de bestellingen voor een hele afdeling selecteren.

Stap 1: Selecteer de bestelling(en)
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Individuele bestellingen kunt u accorderen of afwijzen, door op de respectievelijke knoppen aan 
de rechterkant te klikken.

Meerdere bestellingen tegelijk accorderen of afwijzen doet u door na het selecteren van de 
betreffende bestellingen op het linkje 'Accorderen' of 'Afwijzen' rechtsboven op de pagina te 
klikken.

Stap 2: Goedkeuren of afwijzen
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Op het moment dat u een bestelling goedkeurt, krijgt de aanvrager een bevestigingsmail en zal de 
aanvraag in productie worden genomen.

Op het moment dat u een (bulk)bestelling of meerdere bestellingen tegelijk afwijst, kunt u een 
toelichting toevoegen. De aanvrager ontvangt een e-mail met de opgegeven reden voor de afwijzing.

Stap 2: Goedkeuren of afwijzen




