
Handleiding Tilburg University cadeaushop

In deze handleiding lees je hoe je een bestelling plaatst en vind je belangrijke 
contactgegevens voor wanneer je vragen hebt

Je vindt hier de volgende onderwerpen:
1. Hoe je de Tilburg University cadeaushop opent
2. Het bestellen van bloemen via de lokale bloemist
3. Klantenservice Pimm® Solutions (vragen over producten en bestellingen



De Tilburg University cadeaushop
Voor het bestellen van al je persoonlijke attenties

Je kan de cadeaushop gebruiken voor het bestellen van:
- Bloemen - Lokale Tilburgse Producten - Ballonnen
- Taart & Gebak - Geboortecadeaus                         
- Cadeaubonnen - Fruitmanden
- Wenskaarten - Wellness producten
- Dranken - Chocolade & Snoep



De Tilburg University cadeaushop openen
1. Inloggen in Proactis

Stap 1
Ga naar de Single Sign On omgeving Proactis en klik op nieuwe bestelling



De Tilburg University cadeaushop openen
2. De Tilburg University cadeaushop openen

Stap 2b.
Dit is de homepage van de Tilburg University 
cadeaushop, je beginscherm voor al je 
bestellingen.

Stap 2a.
Vervolgens kom je op bovenstaande pagina. Klik hier op Pimm Solutions
om in de Tilburg University cadeaushop te openen.



Het bestellen van bloemen via de lokale bloemist
3. Boeket en waarde kiezen

Stap 3a.
Kies in het hoofdmenu de categorie Lokale bloemist
en vervolgens het boeket dat je wenst, bijvoorbeeld 
roze of een wit boeket. De bloemist stelt een boeket 
samen o.b.v. de bloemen van het seizoen. Het 
boeket kan dus afwijken van de afbeelding.

Stap 3b.
Kies vervolgens de waarde van het boeket (incl. btw). 



Stap 4a.
Klik op de + om je kaartje te kunnen schrijven.

Stap 4b.
Vul de tekst voor op het kaartje in en klik op In 
winkelmandje om je boeket toe te voegen aan je 
bestelling.

Het bestellen van bloemen via de lokale bloemist 
4. Een kaartje toevoegen aan je bos bloemen



Stap 5
Controleer je winkelmandje en ga verder naar leverdatum om de 
bestelling af te ronden, of klik op Verder winkelen als je nog meer wenst 
te bestellen.

Het bestellen van bloemen via de lokale bloemist 
5. Winkelmandje



Stap 6
Kies de gewenste leverdatum. Klik op Verder 
naar bezorgadres om je bestelling te 
vervolgen. 

Het bestellen van bloemen via de lokale bloemist 
6. Gewenste leverdatum kiezen en spoed

Bloemen met spoed nodig?
Neem dan telefonisch contact op met de klantenservice 
van Pimm® Solutions, telefoonnummer 010 310 11 90 . 



Het bestellen van bloemen via de lokale bloemist 
7. Bezorgadres kiezen

Stap 7 – optie Extern afleveradres
Kies de linker optie voor ieder adres wat geen
locatie van Tilburg University is. Bijvoorbeeld 
voor een bos bloemen die je naar een collega 
thuis stuurt. In de volgende stap voer je het 
adres in. 

Stap 7 – optie Bedrijfslocatie 
Kies de rechteroptie voor bestellingen die geleverd 
moeten worden op een locatie van Tilburg 
University. Je wordt doorgestuurd naar Proactis 
waar de locatie al ingesteld is.



Stap 7a
Wanneer je in de vorige stap hebt gekozen voor 
extern afleveradres, is dit de vervolgstap. Je vult hier 
de adresgegevens van de ontvanger in. Als je de 
postcode en huisnummer ingeeft, klik je op ‘zoek’ en 
dan wordt het adres automatisch ingevuld.

Het bestellen van bloemen via de lokale bloemist 
7a. Bezorgadres optie 1: Extern afleveradres

Let op:
Als je in de vorige stap voor Tilburg University hebt 
gekozen, wordt dit veld overgeslagen en ga je 
direct door naar de stap ‘ordergegevens’.



Stap 8a.
Kies hier je type bestelling (personeel in loondienst, niet in 
loondienst of Externen), Gelegenheid en vul je eigen 
telefoonnummer en e-mailadres in. Zo kan de klantenservice van 
Pimm® Solutions je bereiken bij vragen over de order. 

Stap 6b.
Kies aan de rechterzijde je voorkeursbloemist o.b.v. de 
postcode van het bezorgadres. Een opmerking voor de bloemist 
(bijv. ‘geen lelies aub’ of de gewenste levertijd) plaats je hier. 
Ga vervolgens Verder naar overzicht.

Het bestellen van bloemen via de lokale bloemist 
8. Ordergegevens

Let op: 
Plaats nooit een opmerking voor een 
leverancier in Proactis, want die 
ontvangt de leverancier niet! Zet deze 
altijd in het opmerkingenveld hiernaast.



Stap 9
Controleer je order en eventueel je afleveradres in dit overzicht voordat je je order 
verder afrond Proactis. 

Het bestellen van bloemen via de lokale bloemist 
9. Check your order in the Tilburg University giftshop



Het bestellen van bloemen via de lokale bloemist 
10. Kostenplaats toevoegen in Proactis

Stap 10
Vul in Proactis de juiste kostenplaats in voor de order.  
Klik vervolgens op ‘ga naar volgende stap’. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Let op: 
Wijzig of verwijder nooit een product of 
bestelling in Proactis, want dan komt de 
inkooporder niet meer overeen met de 
bestelling in de Pimm cadeaushop. Je 
bestelling kan dan niet uitgeleverd 
worden. 

Een order of bestelling wijzigen? Neem 
contact op met de klantenservice van 
Pimm® Solutions

Let op: 
Plaats nooit een opmerking voor een 
leverancier in Proactis, want die 
ontvangt de leverancier niet! 



Step 11.  
Wanneer je bij het afleveradres in de Pimm cadeaushop gekozen hebt voor intern afleveradres dan dien je in Proactis aan te geven
waar je het desbetreffende product intern afgeleverd wilt hebben:
Standaard kies je voor LOSWAL. Betreft het gekozen product  bederfelijke waar zoals bloemen of gebak dan kies je voor KAMER. 

Heb je in de Pimm cadeaushop gekozen voor een extern afleveradres dan heb je adresgegevens al ingevuld in de Pimm 
cadeaushop. In Proactis geef je dan alleen EXTERN aan bij afleveradres.

Het bestellen van bloemen via de lokale bloemist 
11. Order afronden in Proactis

Wijzig of verwijder nooit het adres 
in Proactis, want deze wijziging 
wordt niet doorgestuurd naar 
Pimm. 

Een adres wijzigen? Neem contact 
op met de klantenservice van 
Pimm® Solutions



Stap 12.  
Klik op verstuur om de order af te ronden.
Let op: een bestelling is pas definitief wanneer (de order goedgekeurd is in Proactis en) je een orderbevestiging hebt ontvangen van Pimm 
Solutions. 

Het bestellen van bloemen via de lokale bloemist 
12. Order afronden in Proactis



❑ Ik heb een spoedbestelling. Hoe regel ik dit?
Houd rekening met de goedkeuring voor je bestelling. Bloemen zijn – indien besteld voor 12.00 uur – dezelfde dag nog 
leverbaar. 
Later dan 12.00 uur? Neem dan contact op met onze klantenservice

❑ Ik heb specifieke wensen voor een order hoe geef ik dit door?
Vul in het opmerkingenveld van de Pimm Cadeaushop een opmerking in zoals  ‘leveren vóór 10.00 uur’ of ‘leveren tussen 
8.00 en 10.00 uur’. Je vindt dit opmerkingenveld in de stap ‘Ordergegevens’.

❑ Mijn bestelling moet op of voor een specifiek tijdstip afgeleverd worden
Vul in het opmerkingenveld een opmerking voor de bloemist, zoals ‘leveren vóór 10.00 uur’ of ‘leveren tussen 8.00 en 10.00 
uur’. Je vindt dit opmerkingenveld in de stap ‘Ordergegevens’.

❑ Wanneer wordt mijn order verwerkt?
De definitieve order is ontvangen en wordt verwerkt wanneer je onze (automatische) orderbevestiging per email hebt 
ontvangen. 

Tips for het plaatsen van een order in de Tilburg University cadeaushop



Customer support Pimm® Solutions
Voor je al vragen over bestellingen in de Tilburg University cadeaushop

Heb je vragen over artikelen, het bestelproces, een bestelling of iets anders? Check de FAQ in de 
cadeaushop of neem contact op met de klantenservice van Pimm®. We helpen je graag! 
Op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur kun je ons via onderstaande gegevens bereiken voor al 
je vragen:

Telefoon: 010 – 310 11 99 
E-mail: support@pimmsolutions.nl
Chat: zie chatscherm rechts onderin de cadeaushop (alleen zichtbaar tijdens openingstijden) 
Whatsapp: 06-38693230

mailto:support@pimmsolutions.nl

