
Dalhuisen Tankpasportal

Handleiding



Inloggen

dalhuisen.nl/tankpas

https://portal.dalhuisen.
nl/Login.aspx

https://portal.dalhuisen.nl/Login.aspx


Beginscherm



Bekijk hoeveel punten u 
heeft gespaard

Dit onderdeel is niet van 
toepassing op uw situatie

Bekijk al uw 
vertankingen Bekijk uw facturen

Bekijk en beheer 
uw kaarten

Bewerk uw gegevens



Fleetmanagement

Hier bekijkt u al uw vertankingen. 

U kunt hier kiezen voor: 
• De laatste 250 vertankingen
• Alle vertankingen per tankkaart
• Alle vertankingen in een door u 

geselecteerde periode
• Alle vertankingen per factuur
• Vertankingen waarbij u zelf kunt 

zoeken op de gegevens periode, 
kaartnummer of overige invoer



Fleetmanagement

Hier ziet u een overzicht van 
alle openstaande facturen

Facturen

Hier ziet u een overzicht van alle 
betaalde facturen, waarbij u desgewenst 

kunt filteren op datum.
U kunt eventueel sorteren/rangschikken 

middels de blauwe kopjes 
Indien u een afdruk van de factuur wilt 
bekijken, klikt u op het pdf-teken achter 

de desbetreffende factuur



Hier kunt u kaarten zoeken op 
status, nummer of einddatum

Kaartbeheer

Kaart aanvragen/blokkeren: 
zie volgende slides

U kunt eventueel sorteren/rangschikken 
middels de blauwe kopjes 

Via dit icoontje vindt u de 
vertankingen per kaart

Door op het pdf-icoon te 
klikken, krijgt u een pdf-

overzicht van de hieronder 
weergegeven informatie

Hier klikt u voor meer kaartdetails

Hier kunt u tevens kaartopties 
aanpassen: zie volgende slides



Een kaart aanvragen kan op 
twee manieren via de portal

Kaart aanvragen - 1



Kaart aanvragen 2

Op deze pagina vult u alle 
gegevens in en klikt u daarna 

op ‘extra kaart aanvragen’

Zodra het formulier is 
ontvangen door ons, ontvangt 
u een nieuwe kaart van ons 

per post.



Kaart blokkeren

Een kaart blokkeren kan op 
twee manieren via de portal



Kaart blokkeren 2

Via Kaartbeheer / Overzicht alle 
kaarten, kunt u de kaartdetails 

aanpassen (zie slide 7) 

Gegevens die u kunt 
aanpassen, zijn: 

• Kaartdetails
• Chauffeur
• Kenteken
• Referentie 

• Limieten
• Productautorisaties
• Pincode



Heeft u nog vragen?

Dan kunt u te allen tijde bij ons terecht via 
info@dalhuisen.nl of via 0578 - 612456

mailto:info@dalhuisen.nl

