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Bestellen via OrderDirect?
Vraag bestelrechten aan bij
de controller van je dienst, 
afdeling of faculteit. Je ontvangt 
dan een autorisatiecode.
Deze heb je nodig om te 
bestellen. 
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Heb je al bestelrechten?
Ga naar
www.hva.nl/orderdirect
en log in met je HvA-ID.
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Klik rechts bovenin bij je 
gebruikersnaam en daarna op 
Profiel. Vul de gegevens in 
onder Standaard gegevens 
wijzigen. 
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Nu kun je bestellen. Ga naar
Orders -> Nieuwe order.
Vul de gegevens van je 
bestelling in en klik op Opslaan.
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Je komt op de Contractpagina. 
Kies de productgroep waar 
jouw bestelling onder valt. 
Maak je keuze bij welke 
leverancier je wilt bestellen.
Je komt in de webshop van de 
leverancier. 
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Zoek je gewenste artikelen en 
plaats de producten in de 
winkelwagen.
Volg alle stappen in de 
webshop van de leverancier.
Je bestelling wordt bij de 
laatste stap weer overgezet 
naar OrderDirect. 

07

De producten staan nu in de 
winkelwagen van OrderDirect. 
Zorg er voor dat de Kostensoort 
altijd is ingevoerd.
De kostensoorten vind je door 
op + bij Kostensoort te klikken. 
Vul rechts onderin je autorisa-
tiecode in. Klik op Bestelling 
afronden. 

08

Aan de hand van je bestellimiet 
(bepaald bij de aanvraag van je 
bestelrechten) wordt jouw 
bestelling doorgezet naar de 
leverancier. Komt het bedrag 
van de bestelling boven je 
bestellimiet dan moet de 
budgethouder dit eerst 
goedkeuren.
De budgethouder ontvangt 
hierover automatisch een 
bericht.
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Je bestelling is geleverd.
Ga naar OrderDirect.
Klik op Te ontvangen orders -> 
rechts in het scherm onder 
Status. Hier vind je een 
overzicht van al jouw open- 
staande bestellingen.
Klik op de bestelling die je hebt 
ontvangen. Klik op de groene 
pijl en op Opslaan. Je hebt de 
bestelling nu ‘binnengemeld’.
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De factuur wordt betaald 
binnen de betalingstermijn
van 30 dagen.

Staat jouw te bestellen artikel 
er niet tussen? Doe dan een 
Vrije aanvraag. Dit stappenplan 
beschrijft het proces om 
bestellingen te plaatsen bij 
gecontracteerde partijen. 

Voor een uitgebreide handleiding kijk in OrderDirect onder Documenten (rechts op de homepage).
Meer informatie? Kijk in de A-Z lijst voor medewerkers onder Bestellen tot Betalen.


