HANDLEIDING
WEBSHOP

INLOGGEN

BESTAANDE GEBRUIKER
Als bestaande klant, kan u zich inloggen met uw huidige login uit ons systeem.
De 1e keer dat u inlogt kan u zelf een paswoord kiezen. Deze login kan u ook
onthouden. Indien u uw wachtwoord vergeten bent, kan u een nieuw instellen.

NIEUWE GEBRUIKER
Nieuwe klant

Als nieuwe klant dient u zich zelf te registreren en de volgende gegevens aan te vullen.
Uw account zal u dan toegestuurd worden.

Bestaande klant

Als bestaande klant dient u zich beperkt te registreren. Uw gegevens zitten reeds
in ons systeem maar om u uw login te kunnen doorsturen vragen wij eerst kort uw
naam, btw en e-mailadres

DASHBOARD

Wanneer u ingelogd bent op uw account komt u op het volgende startscherm.
U kan kiezen voor:
- promoties (promofolder + artikelen in promo)
- producten (productcataloog)
- recente bestellingen (producten die u reeds gekocht hebt bij ons)
- onze bestsellers (de best verkopende producten voor uw type zaak)
- offerte aanvragen

PROMOTIES

Onder deze rubriek vindt u alle producten die voor het moment in promo zijn en
de maandelijke promofolder.

PRODUCTEN

Onder deze rubriek vindt u de verschillende productcategorieën in ons gamma.
Per categorie ziet u de producten die wij in gamma hebben en kan u filteren zodat
u het juiste product kan terugvinden.

In het productoverzicht kan u filteren op productcategorie of merk. Daarnaast kan
u ook een specifiek product zoeken via de zoekfunctie.
Het product kan u rechtstreeks bestellen in het productoverzicht. Daar kan u de
gewenste hoeveelheid en verpakking ingeven.
Per product kan u ook volgende zaken terugvinden: referentienummer, merk en
als dit product op stock is of op bestelling
U kan ook het product toevoegen aan uw favorieten door op het hartje te klikken.
Op deze manier kan u uw eigen bestellijst creëren.

RECENTE BESTELLINGEN

BESTELLERS

Onder deze knop vindt u de bestsellers van uw type bedrijf terug. In dit overzicht
ziet u welke producten wij het meest verkopen aan uw type bedrijf vb. bakkerij,
ijsbereider, chocolaterie...

OFFERTE AANVRAGEN

Onder deze rubriek vindt u terug hoe een offerte kan aanvragen.
U kan de producten toevoegen in uw winkelmandje en daarna kiezen om
hiervan prijs op te vragen ipv deze te bestellen.

PRODUCTEN BESTELLEN

U kan een product toevoegen aan uw winkelmandje door het aantal en de
verpakking aan te duiden en te klikken op in winkelmandje. Wanneer het
product in het winkelmandje zit wordt er kort een pop up getoond.

Wanneer u op het winkelmandje klikt, kan u een overzicht zien van de
producten die op bestelling zijn en degene we op voorraad hebben.

In het volgende scherm kan je een keuze maken als je de artikelen in het
winkelmandje wenst te bestellen of een offerte hiervan wenst.
Wanneer u producten hebt gekozen die op bestelling zijn en andere die op
stock zijn kan u een leverdag kiezen afhankelijk van wanneer wij in de buurt
zijn bij u.
De leverdag voor de goederen op bestelling zijn steeds 1 week later.
Indien u graag uw PO nummer/uw referentie op ons bestelbon ziet kan u
deze invullen bij PO nummer.
Daarnaast kan u ook opmerkingen toevoegen aan uw bestelling.
Na het akkoord gaan met algemene voorwaarden wordt uw bestelling
geplaatst en krijgt u een bevestigingsmail van uw bestelling.

MIJN ACCOUNT

MIJN PROFIEL
Bij mijn profiel ziet u uw bedrijfsgegevens, leveringsadres en mogelijke
leveringsdagen. De bedrijfsgegevens en leveringsadressen kan u zelf
aanpassen. De aanpassingen worden naar ons per mail gestuurd en wij
passen dit aan in het systeem en dit wordt doorgestuurd naar uw portaal.

MIJN BESTELLINGEN
Onder deze rubriek ziet u een overzicht van uw bestellingen en kan u deze
consulteren.

MIJN FACTUREN
Onder deze knop ziet u uw facturen. Deze kan u raadplegen en u kan ook de
betalingsstatus zien.

