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Het bestelportaal van L&R
Praktisch en voor u geoptimaliseerd.

Het bestelportaal van L&R is een hulpmiddel waarmee u het management van 
uw praktijk kinderlijk eenvoudig kunt organiseren.

Door de intuïtieve gebruikersinterface en eenvoudige bediening bespaart u met het 
webportaal van L&R tijd en moeite. Want u bestelt uw producten direct bij L&R:

Comfortabel bestelproces
Eenvoudig, snel en, als u dat wilt, ook buiten kantoortijden

Breed assortiment
Kies uit 1800 artikelen voor uw klanten

Snelle zoek- en filterfuncties
Vind direct de producten waar u naar op zoek bent

Besteloverzicht en kostenmanagement
Controleer op elk moment en actueel uw bestellingen, en beheer uw kosten

Gratis en informatief
Productinformatie eenvoudig en gratis te bekijken



Hartelijk 
welkom



Snel en eenvoudig

Houd het overzicht: Kostenmanagement
Geeft u een snel en altijd actueel overzicht 
over uw kosten. Alle bedragen ziet u dagelijks 
actueel per kwartaal of als totaal. 

Veilig en efficiënt

Mijn producten/Mijn lijsten
Bepaal welke producten u nodig hebt uit 
ons totale assortiment. Deze kunt u in 
'Mijn producten' of 'Mijn lijsten' op elk 
gewenst moment met één klik ophalen, 
wissen of opnieuw bestellen.

Het bestelportaal van L&R 
staat altijd voor u klaar 
Competentie en service van één leverancier.

Aanmelding
Geef het ingevulde aanmeldingsformulier aan de buitendienstmedewerker van L&R of scan en 
verstuur het via e-mail. Zodra wij uw gegevens hebben verwerkt, ontvangt u uw persoonlijke 
toegangsgegevens via e-mail.

Inloggen
Log in met uw toegangsgegevens op de startpagina van https://store-nl.lrmed.com en profiteer van 
de voordelen van het bestelportaal van L&R.

Zo eenvoudig kan het zijn: Online bestellen in het bestelportaal van L&R.



Hier opent u uw 

bestelportaal van L&R:

Productinformatie

Hier opent u uw 

bestelportaal van L&R:

In één oogopslag
Bij het kiezen uit het gehele assortiment ziet 
u met één klik op de artikelomschrijving niet 
alleen de betreffende productafbeelding, maar 
ook informatie zoals toepassingsgebieden, 
samenstelling en eigenschappen. 

Service

Hier vindt u informatie die u kunt downloaden 
zoals de webportaal brochure maar ook product-
bladen en – brochures, verder vindt u hier:
■ Advieskaarten voor individuele producten

■ Advertorials T.I.M.E. enz.

■ Bestel- en declaratieformulieren 

■ Bestelformulieren HHC, Declacare en FysioTek

■ Confectiemaat-tabel VENOSAN®

■ Aanvraagformulieren Lympha Press®

Het bestelportaal van L&R 
staat altijd voor u klaar 
Competentie en service van één leverancier.

bestelportaal van L&R:bestelportaal van L&R:

www.lohmann-rauscher.com/nl-nl/



Zo eenvoudig was het managen van uw bestelling nog nooit: Met het bestelportaal van L&R 
hebt u vele slimme functies direct onder handbereik.

 ■ 'Mijn producten' – de door u veel gebruikte 
producten kunt u hier heel makkelijk opnieuw 
bestellen

 ■ 'Mijn lijsten' – tijdbesparend bestellen wat 
u nodig hebt

 ■ Snel zoeken naar producten – 1800 producten 
met één klik

 ■ Bestelhistorie – overzicht van eerdere 
bestellingen 

 ■ Dagelijkse controle over bestellingen 

 ■ Direct toegang tot ons trainingsaanbod

Alles in één oogopslag
De praktische functies van  
het bestelportaal van L&R.

Uw buitendienstmedewerker van L&R helpt u graag bij uw aanmelding voor 
het bestelportaal van L&R. Vraag dit bij het volgende bezoek van uw L&R 

buitendienstmedewerker. 



Eenvoudig 
in gebruik

Snel 
zoeken naar 
producten

Trainings-
aanbod

Kosten-
overzicht

zoeken naar 
producten

overzicht
Gratis en 

tijdbesparend

Meer dan 1800 
artikelen met 
afbeeldingen

Uw persoonlijke 
portaal

People.Health.Care.



Lohmann & Rauscher is de ontwikkelaar 
en uitvoerder van het bestelportaal van L&R. 
Omdat gegevensbescherming voor ons een 
belangrijke voorwaarde is, houden wij ons 
aan de actuele beveiligingsstandaarden.

Wij nemen passende organisatorische, 
technische en administratieve maatregelen om 
de door u verstrekte gegevens te beschermen. 
Wij beschermen in het bijzonder elektronische 
formulieren.

Gegevensgebruik
Alle gegevens die u ons verstrekt, worden 
uitsluitend verzameld, opgeslagen en gebruikt 
voor het doel van optimale opdrachtverwerking.

Lohmann & Rauscher stelt het bestelportaal van 
L&R exclusief en na een afgeronde registratie ter 
beschikking aan onze klanten. De informatie en 
functionaliteit zijn afgestemd op samenwerking 
tussen zakelijke partijen. Het portaal is bereikbaar 
via een browser en geeft toegang tot het internet. 
Tijdens onderhoud, en tijdens het aanbrengen van 
updates of aanvullingen kan het portaal minder 
bereikbaar zijn. Het gebruik van het portaal is gratis. 

De gebruiker van het portaal moet ervoor zorgen 
dat uitsluitend hiervoor gemachtigde medewerkers 
er toegang toe hebben. De gebruiker van het 
portaal is er zelf voor verantwoordelijk dat er 
voldoende en veilige toegang tot het internet 
beschikbaar is. De gebruikersovereenkomst is 
voor onbepaalde tijd. Er wordt geen garantie op 
tekortkomingen gegeven op het gratis aanbieden 
van het portaal. Uitgesloten hiervan is de garantie 
voor inbreuken op plichten waarvan de vervulling 
van essentieel belang is voor het op de juiste 
wijze verhandelen van medische hulpmiddelen.

Gebruiksvoorwaarden 
Overeenstemming is belangrijk.

Veilig online
Ook op computers met gevoelige 
patiëntgegevens.

Nu aanmelden
en beginnen met bestellen!

People.Health.Care.



Eenvoudig per e-mail aan info@nl.lrmed.com

  Krijg bij uw eerste bestelling 10% korting op de totale prijs 

  Met het bestelportaal van L&R heb ik toegang tot de servicediensten van L&R 

  Uw aanmelding bij het bestelportaal van L&R is gratis en kan op elk moment worden opgezegd 

L&R-klantnummer* : KvK nr* :

Naam* :

E-mail* :

Toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming:  
De verwerking van mijn gegevens vindt plaats overeen-
komstig de verklaring inzake gegevensbescherming van 
Lohmann & Rauscher B.V. Meer informatie vindt u op:  
www.lohmann-rauscher.com/nl-nl/privacybescherming/ 

  Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens door 
Lohmann & Rauscher B.V. worden gebruikt om 
mij te informeren over producten, diensten en 
andere activiteiten. Ik kan mijn toestemming aan 
Lohmann & Rauscher B.V. te allen tijde herroepen. 
Ik kan Lohmann & Rauscher B.V. bereiken via de 
contactgegevens die zich op de website van het 
bedrijf bevinden in de Colofon of in de verklaring 
over gegevensbescherming.

  Gebruik mijn gegevens uitsluitend voor de aanmelding 
bij het bestelportaal van L&R.

Onderteken met datum en handtekening*

Uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen voor informatie-doeleinden en worden niet met derden gedeeld.  
De met * gemarkeerde velden dienen verplicht ingevuld te worden.

Aanmeldformulier voor 
het bestelportaal van L&R
Scan en stuur het formulier nu in  
om direct toegang te krijgen.

Uw toegangsgegevens voor het bestelportaal van L&R ontvangt u per e-mail. 
Wij verzoeken u uw wachtwoord te wijzigen nadat u voor de eerste keer bent ingelogd.

Wij verzoeken u het formulier met blokletters in te vullen.
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