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HANDLEIDING WEBSITE.
1. Registreren
Stap 1 Klik op ‘Registreren’
REGISTREREN INLOGGEN

Stap 2 Vul je gegevens in en klik op registreren

Bestaande klant ‘Ja’ zie opmerking hierna
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Stap 2.1 Ben je een bestaande klant, vul dan de volgende gegevens in:

Stap 3 Account is succesvol aangemaakt
Je account is aangemaakt en wordt gekoppeld met ons systeem. Zodra je toegang hebt, ontvang je
bericht hierover. Dit zal binnen 2 werkdagen zijn. Je ontvangt dan een e-mailbevestiging waarin je
een wachtwoord kunt aanmaken.
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2. AANMELDEN.
Stap 1 Klik op inloggen
REGISTREREN INLOGGEN

Stap 2
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Stap 2A Bevestiging aanmelding

3.1 Producten zoeken via zoekbalk
Je kunt een zoekwoord of meerdere zoekwoorden invullen in de zoekbalk. De resultaten komen direct
in beeld.
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3.2 Producten zoeken via categorieën en filters
Stap 1 Producten zoeken via indeling categorieën
(constructief plaatmateriaal, decoratief plaatmateriaal etc…..)

Stap 2 Producten zoeken via filters
Filters invullen om de gewenste producten in beeld te krijgen.
Hierbij heb je de mogelijkheid filters te kiezen uit de hoofd- en subartikelgroepen en daarnaast diverse
filters te selecteren zoals: merk, dikte en breedte. Deze filters wijzigen voortdurend en zijn afhankelijk
van zoekresultaten en gemaakte keuzes.
Op basis van keuzes die gemaakt zijn in de filters en de hoofd- en subartikelgroepen wordt rechts het
scherm gevuld met artikelen die aan deze voorkeuren voldoen.
Vervolgens kun je rechts de productdetailpagina’s openen door te klikken op de titel of afbeelding van
het product. Indien je het product direct wilt toevoegen aan je winkelwagen, klik dan op het blauwe
winkelwagentje.
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Stap 3 Openen productoverzicht.
Op de onderstaande afbeelding is de productdetailpagina te zien.

Stap 3A Het bovenstaande voorbeeld heeft geen varianten.
Op het moment dat een product varianten heeft, dan worden die boven de winkelwagen
weergegeven. Voorbeelden van varianten die hier voor kunnen komen zijn:
•
•
•

Lijmen: andere verpakkingen;
Plaatmateriaal: andere afmetingen, structuren en diktes;
Oliën: andere kleuren.
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Stap 4 Bekijken productdetails, specificaties en documenten
4.1 Product details
Hier staat een korte omschrijving gerelateerd aan het desbetreffende product.
4.2 Specs
Hier wordt alle specifieke informatie weergegeven van het product, zoals afmetingen.
4.3 Documenten
Voorbeelden van documenten die weergegeven kunnen worden zijn:
• Certificaten;
• Technisch merkbladen;
• Veiligheidsinformatie;
• Flyers.
4.4 Eenheden
Hier worden eenheden van het product weergegeven, zoals per stuk, per pallet en per doos.
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4. Order plaatsen
Vervolg op producten bekijken → order plaatsen
Stap 1 Klik op toevoegen

Stap 2 Bevestiging dat het product aan de winkelwagen is toegevoegd.

Stap 3A Product zit in de winkelwagen
Je kunt nu verder gaan met het bekijken van producten, zodat deze toegevoegd kunnen worden aan
de winkelwagen. Of je kunt op de winkelwagen klikken als je wilt afrekenen.
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Stap 4A Winkelwagen afrekenen
Wanneer je jouw winkelwagen wilt afrekenen, dan klik je op de onderstaande button.

Stap 4B Invullen referentie, opmerkingen en gewenste levering
Gewenste leverdatum:
Bestellingen die voor 16:00 uur worden ingevoerd, komen automatisch op de volgende dag te staan.
Bestellingen na 16:00 uur worden doorgeschoven naar de dag erna.
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Stap 5.1B Selecteren verzendadres
De adressen die zijn opgeslagen in ons ERP-systeem worden hier weergeven. Klik op het juiste adres
voor levering.
Stap 5.2B Mogelijkheid toevoegen nieuw afleveradres
Mocht je een ander afleveradres willen kiezen die nog niet in je account staat opgeslagen, kies dan
voor ‘Afleveradres’. Je krijgt nu de mogelijkheid een nieuw afleveradres toe te voegen. Het is hierbij
mogelijk om het afleveradres eenmalig te gebruiken of aan te geven dat het afleveradres nieuw is.
Het afleveradres wordt vervolgens opgeslagen in ons ERP-systeem en in je webshopaccount.
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Stap 6.1B Bevestigen Algemene Voorwaarden
Stap 6.2B Bestelling plaatsen

Stap 7B Bevestiging bestelling
Je order is geregistreerd en wordt intern bij ons gecontroleerd en verwerkt. Vervolgens ontvang je per
e-mail nog een definitieve orderbevestiging.
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5.1 Favoriete producten
Stap 1 Selecteer ‘Favoriete producten’

Stap 2 Kies de hoeveelheden bij de producten die je wilt bestellen.

Ingezoomde weergave

Stap 3 Klik op ‘toevoegen’ om te bestellen en verder te gaan met afrekenen of verder te winkelen.
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5.2 Bestellen op artikelnummer
Stap 1 Selecteer ‘Bestellen op artikelnummer’

Stap 2 Je komt nu terecht op het formulier ‘Snel Bestellen’

Stap 3 Vul de artikelnummers in en selecteer de hoeveelheden

Stap 4 Klik op ‘toevoegen’ om te bestellen en verder te gaan met afrekenen of verder te winkelen.
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5.3 Importeren van bewaarde winkelmandjes
Stap 1 Selecteer ‘CSV Importeren’

Stap 2 Je komt nu terecht op het formulier ‘Importeer opgeslagen winkelwagen’

Stap 3 Voeg het CSV-bestand toe
Het CSV-bestand moet aan de volgende voorwaarde voldoen:

Stap 4 Klik op importeren
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6. Vinden van ‘Mijn Account’
Stap 1 Op het moment dat je bent ingelogd kun je ‘Mijn Account’ hier vinden

Stap 2 Er opent zich een menu
Hier kun je de volgende onderdelen vinden; Adresboek, Wachtwoord, Bestelhistorie, Offertes,
Persoonlijke details en Bewaarde winkelmanden.

6.1 Persoonlijke details
Hier staan je persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan ons ERP-systeem. Het is niet mogelijk je
gegevens hier aan te passen.
6.2 Wachtwoord
Hier is het mogelijk om je wachtwoord te wijzigen.
6.3 Adresboek
Hier staan al je adressen die bekend zijn in ons ERP-systeem.
6.4 Bestelhistorie
Hier staan al je bestellingen uit het verleden. Door een bestelling te openen (klikken op het
bestelnummer) kun je deze bestelling direct herbestellen.
6.5 Offertes
Hier staan al je offertes inclusief de status ervan. Door de offerte te openen (klikken op
offertenummer) kun je de details bekijken en de offerte accepteren.
6.6 Bewaarde winkelmanden
Hier staan al je bewaarde winkelmanden opgeslagen.

16

