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Inhoudsopgave 
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5. Facturen 

 

Deze handleiding beschrijft stap voor stap het gebruik en de verschillende functionaliteiten 
van het MasterTurbo klantportaal. Voor eventuele vragen neemt u contact op met onze 
klantenservice. 

Inloggen 
 
U kunt op 3 eenvoudige manieren inloggen in het MasterTurbo klantportaal: 
 

1. Inloggen via de TecDoc webshop door te klikken op de knop Portal 
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2. Inloggen via de Aldoc webshop door te klikken op de knop Klantportaal 

 

3. Of ga naar https://portal.masterturbo.nl/  
 
Indien u op de knop Portal in de TecDoc webshop klikt of in de Aldoc webshop op de knop 
Klantportaal komt u in het volgende scherm terecht. 
 

 
Als login vult u het mailadres in dat u hebt doorgegeven aan ons wat wij dienen te gebruiken 
voor uw klantportaal. 

https://portal.masterturbo.nl/
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Zodra wij uw klantportaal hebben aangemaakt ontvangt u op het door u doorgegeven 
mailadres het wachtwoord voor uw klantportaal en wat u dus hier dient in te voeren. 
 
Na het inloggen komt u op de hoofdpagina van het klantportaal terecht. 
 

 
 
Op deze hoofdpagina ziet u de volgende sub-pagina’s staan: 
 

• Aanvraag retourzending; 
• Status retouraanvragen; 
• Aanvraag garantie; 
• Status garantieaanvragen; 
• Openstaande inkooporderregels; 
• Openstaande facturen. 
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Retourzendingen 
 

Aanvraag retourzending 
U ziet als u deze pagina opent uw volledige orderhistorie van geleverde orders tot een jaar 
terug. 

 

Uit deze orderhistorie selecteert u het product of producten dat u wilt retourneren door te 
klikken op het vinkje voor de orderregel. U kunt boven elke kolom ook een zoekopdracht 
ingeven zodat u snel het artikelnummer kan vinden wat u wilt retourneren. U heeft dus geen 
pakbonnen of facturen nodig om een retouraanvraag in te dienen. 

Indien u alle artikelen heeft geselecteerd die u wilt terugsturen gaat u naar de onderkant van 
de pagina en klikt u op ‘RMA aanmaken’. 
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U komt nu in het onderstaande scherm. 

 

Hier kunt u het aantal artikelen nog aanpassen en eventueel retourregels verwijderen. 

U kunt vervolgens indien u dat wenst uw eigen inkoopordernummer of ander kenmerk 
toevoegen aan de retouraanvraag. Dit kenmerk wordt door ons op uw creditnota vermeld. 

Vervolgens dient u verplicht een reden retour te selecteren via de drop-down functie. Indien 
u dat heeft gedaan wordt deze reden automatisch overgenomen op alle retourregels. 
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Stel u heeft als reden retour gekozen voor defect artikel dan komt het er zo uit te zien: 

 

U kunt nu indien u dat wenst de reden op orderregelniveau aanpassen. Indien u per regel de 
juiste reden retour doorgeeft betekent dit dat wij daardoor uw retour ook sneller en 
zorgvuldiger kunnen afhandelen. 

Tot slot kunt u nog een extra mailadres invullen waar een bevestiging van de retouraanvraag 
naar toe moet worden gestuurd. De bevestiging wordt altijd naar het mailadres gestuurd 
waarmee u bent ingelogd in de portal. Als u vervolgens akkoord gaat met de algemene 
voorwaarden kunt u door op verzenden te klikken de retouraanvraag verzenden. 

 

U ontvangt nu binnen 4 uur automatisch uw retourformulier en indien uw zending via onze 
nachtvervoerder Hellmann wordt meegenomen een retourlabel in uw klantportaal. Dit 
retourformulier en retourlabel vind u op de pagina Status retouraanvragen. 
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Status retouraanvragen 
Op deze pagina kunt u al uw retouraanvragen terugvinden alsmede ook uw retourformulier 
en retourlabel wat u met uw retourzending mee moet sturen zodat wij uw retour kunnen 
verwerken. 

 

 

Uw retouraanvraag kan 3 verschillende statussen hebben. 

Verwacht 
De eerste status die uw retouraanvraag krijgt is Verwacht. Dit betekent dat wij uw 
retouraanvraag hebben ontvangen, maar uw goederen nog niet hebben ontvangen. 

Ontvangen 
De tweede status die uw aanvraag krijgt is Ontvangen 
wat betekent dat wij uw artikelen hebben ontvangen en 
deze hebben goedgekeurd en retour nemen. 

Gefactureerd 
De laatste status die uw retouraanvraag krijgt is 
Gefactureerd wat betekent dat wij uw retour hebben 
verwerkt en daarvoor een creditfactuur voor hebben 
aangemaakt. Deze ontvangt u op de gebruikelijke wijze 
via uw mail, maar deze voegen wij tevens toe in uw 
klantportaal aan de betreffende retouraanvraag. 
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Garantieaanvragen 
 

Aanvraag garantie 
Op deze pagina kunt u een garantieformulier invullen en indien gewenst bijlages zoals foto’s 
toevoegen aan uw garantie aanvraag. 

Voor instructies betreft het indienen van een garantieaanvraag raadpleegt u onze 
‘Handleiding – Garantieaanvraag – MasterTurbo’ op onze website. 

Status garantieaanvragen 
Op deze pagina kunt u de status van uw garantieaanvragen inzien. 

 

 

Een garantieaanvraag kan 4 verschillende statussen hebben. 

Ontvangen 
De eerste status die elke aanvraag krijgt zodra wij deze hebben ontvangen nadat u de 
aanvraag digitaal heeft aangevraagd is Ontvangen. 

In behandeling 
Zodra onze garantieafdeling uw aanvraag oppakt wordt de status In behandeling. 

Toegekend 
Indien wij uw garantie toekennen zal de laatste status Toegekend zijn. 

Afgewezen 
In het geval dat wij uw aanvraag afwijzen dan zal de status Afgewezen worden. 

Bij elke aanvraag worden er ook documenten 
toegevoegd. De documenten garantieaanvraag is altijd 
uw eigen garantieaanvraag die u heeft ingediend. De 
reactie MasterTurbo is altijd onze reactie op uw 
aanvraag en zal bij een afwijzing altijd aanwezig zijn. 

De bijlages kunnen zowel uw toegevoegde documenten 
zijn als documenten die wij hebben toegevoegd. Bij elke 
aanvraag die we Toekennen zullen we ook de factuur 
toevoegen bij uw aanvraag als document. 
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Inkooporders 
 

Openstaande inkooporderregels 
Op deze pagina staan al uw orderregels die nog niet (volledig) zijn geleverd. Ook hier kunt u 
weer zoeken in elke kolomnaam naar de verschillende artikelen. 

 

Maar het belangrijkste veld is de verwachte leverdatum. 

 

Indien bij ons bekend is wanneer wij uw bestelde product ontvangen van onze leverancier 
vermelden wij dit als de verwachte leverdatum op de openstaande inkooporderregel. Dit is 
de datum dat u uw product zult ontvangen van ons. 
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Facturen 
 

Openstaande facturen 
Op deze pagina kunt u al uw openstaande facturen vinden. Tevens kunt u via het PDF-
document al uw openstaande facturen inzien en indien gewenst uitprinten. 

 

Wij geven voor al uw openstaande facturen aan middels een vinkje of deze al dan niet zijn 
vervallen. 

Indien u een deelbetaling op de factuur hebt gedaan wordt dit verwerkt als betaald bedrag en 
afgetrokken van het openstaande bedrag. 
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