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1. Algemeen

Via het ‘mijnOndernemersportaal’ (mOp) kun je via Bovemij een pechhulppas aanvragen. 
Het is nu mogelijk om deze aanvraag vanuit CSS te starten. De flow in CSS wordt in dit document 
beschreven. 

1.1 Versiehistorie 

Versie Datum Omschrijving 

1.0 13-10-2022 Eerste opzet 

1.1 31-10-2022 Aanpassing logo’s 



2. Flow in CSS

De koppeling is vanuit Bovemij zó opgezet dat de klantverificatie via het ‘mijnOndernemersportaal’ 
(mOp) verloopt. Vandaar dat er in CSS geen instellingenscherm nodig is. 

Je kunt een pechhulppas (via Bovemij) vanuit twee plaatsen aanvragen; vanuit het kenteken-
muteren-scherm en vanuit een werkkaart.  

1. Vanuit het kenteken-muteren-scherm met de knop Pechhulp (Zie Figuur 1)

Figuur 1 (Pechhulppas aanvragen vanuit het kenteken-muteren-scherm in CSS) 

Je krijgt het volgende menu te zien. Kies voor de optie Pechhulp (via Bovemij). (Zie Figuur 2) 

Figuur 2 (Pechhulp menu vanuit het kenteken-muteren-scherm in CSS) 



2. Vanuit een werkkaart met de pechhulp-knop op het tabblad Voertuig. (Zie Figuur 3)

Figuur 3 (Pechhulppas aanvragen via een werkkaart in CSS) 

Kies in het tabblad Pechhulp (onder Voertuig) voor Pechhulp (via Bovemij). Je krijgt dan het 

aanvraagscherm te zien. (Zie Figuur 4) 

Figuur 4 (“Aanvragen Bovemij Pechhulp” scherm.) 



Het kenteken en de klantgegevens zijn al ingevuld. Dit zijn de gegevens die in CSS bekend zijn. 
Gebruik het drop-downmenu om het soort pechhulp te selecteren en druk op Aanvragen. 

Nadat er op Aanvragen is gedrukt, wordt er een webbrowser geopend met een link naar 
‘mijnOndernemersportaal’. Hier moet je als gebruiker inloggen. Eventuele fouten die naar voren 
komen na het versturen van de aanvraag (bijvoorbeeld een onbekend kenteken of ongeldige 
karakters in een van de tekstvelden) zijn hier dan ook te zien. 

Het is niet mogelijk om te controleren of er al een pechhulppas bestaat voor het betreffende 
voertuig.  Verlengen van een pechhulppas is ook niet mogelijk, omdat de koppeling van Bovemij dit 
niet biedt. 


