Stappenkaart

Zelfservice mogelijkheden
voor je haalafspraken
Meer inzicht én controle via Mijn PostNL

Stap 1. Al je haalafspraken inzien op Mijn PostNL
Ga vanuit de startpagina in Mijn PostNL naar de button

1

Haalservice.

September 2020
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Vervolg Stap 1. Al je haalafspraken inzien op Mijn PostNL
Bovenaan de pagina van de Haalservice selecteer je het adres

1

waarvan je de haalafspraken

wilt zien. Zo krijg je direct de geplande haalafspraken voor vandaag te zien.

1

Onder de geplande haalafspraken voor vandaag is een agenda te zien. Hierin kun je alle
haalafspraken terugvinden die voor de betreffende week gepland staan. Door te scrollen kun je de
hele dag zichtbaar maken. Wil je een specifieke week bekijken? Klik dan boven de agenda op de pijl
naar links

2

om naar een volgende week te gaan of selecteer links van de agenda

datum.

2
3
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3

een specifieke

Stap 2. De status van je aanvragen volgen
Onder de agenda vind je de aangevraagde haalafspraken met de betreffende status terug.
Je kunt hier terugzien of een aangevraagde haalafspraak al is ingepland of nog in behandeling is.
Als een aanvraag niet kan worden ingepland, dan kun je dat ook op deze manier terugzien.

Stap 3. Een haalafspraak annuleren of tijdelijk stopzetten
Heb je een geplande haalafspraak toch niet meer nodig? Klik dan in de agenda op de dag waarop
deze haalafspraak plaatsvindt en klik op de specifieke haalafspraak
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1

die je graag wilt annuleren.

Vervolg Stap 3. Een haalafspraak annuleren of tijdelijk stopzetten

Zodra je op de haalafspraak hebt geklikt, verschijnt onderstaand scherm, een detailpagina van de
haalafspraak. Onderaan het scherm zie je de knop staan

1

Haalafspraak annuleren. Klik op deze knop.

1

Je krijgt dan alle geplande haalafspraken voor die betreffende dag te zien.
Selecteer de haalafspraken die je wilt annuleren, je kunt er meerdere selecteren.
Wil je de haalafspraak langer dan één dag annuleren? Selecteer dan onderaan
de pagina

2

de einddatum, oftewel tot en met wanneer je de haalafspraak wilt

stopzetten. Klik vervolgens op

3

Bevestigen.

2
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Stap 4. Meervolume aanvragen op een reeds geplande
haalafspraak
Heb je extra volume op een bestaande haalafspraak nodig?
Klik dan in het overzicht op de haalafspraak

1

waarvoor je extra volume wilt aanvragen.

1

Klik bij de specifieke haalafspraak op de knop

2

Volume toevoegen om extra volume

aan te vragen.
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Vervolg Stap 4. Meervolume aanvragen op een reeds geplande haalafspraak

Geef het aantal
Klik op

5

3

extra rolcontainers door en vul het aantal

volgende als alle gegevens zijn ingevuld.

3

4

4

4

5

6 van 6

4

extra pakketten in.

