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Onze website is opgezet zodat u gemakkelijk en snel uw dagelijkse bestelling aan ons door kunt geven. Als 
u eenmalig registreert als vaste bezoeker, worden uw gegevens automatisch ingevuld en kunt u gebruik 
maken van een door uzelf samengestelde verlanglijst waarop vaak door u bestelde artikelen alvast bij 
elkaar staan.

In de linker kantlijn van de site vindt u het inlog venster. Als u dat nog 
niet eerder gedaan heeft, kunt u hier eenmalig registreren en 
vervolgens met een door uzelf opgegeven loginnaam en wachtwoord 
inloggen bij elk volgend bezoek.

Geef hier de door u gewenste loginnaam en wachtwoord op en voer de contactgegevens van uw 
organisatie in.

Met de inlognaam en 
het wachtwoord kunt u 
vervolgens direct inloggen.
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Als u nu naar de artikelen kijkt, ziet u dat u niet alleen 
op het winkelmandje kunt klikken om een artikel direct 
aan een nieuwe bestelling toe te voegen, maar dat u 
ook kunt klikken op “Aan verlanglijst toevoegen”. Het 
artikel wordt nu aan de verlanglijst toegevoegd. 
Ga hier mee door tot alle, regelmatig door u bestelde 
artikelen aan de verlanglijst zijn toegevoegd.
Gebruik het zoekvenster om snel een artikel te vinden. 
Zoek b.v. op “slagroom” om alle artikelen waar 
slagroom in verwerkt is te vinden.

Klik vervolgens in het inlogvenster 
(waar u eerder inlogde met uw nieuwe 
loginnaam) op “ledenomgeving”.

In het venster 
“ledenomgeving” kunt u 
klikken op “Privé 
verlanglijst”.
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In de verlanglijst kunt u nu bij elk afzonderlijk artikel het gewenste aantal invullen en op “bestellen” 
klikken om dat artikel aan de winkelwagen toe te voegen.

Klik vervolgens op de winkelwagen om uw bestelling te bekijken en te 
corrigeren. Eventueel kunt u direct in de webshop artikelen aan de 
winkelwagen toevoegen of op de verlanglijst bijplaatsen. De 
verlanglijst wordt steeds voor u bewaard, zodat u bij elk volgend 
bezoek snel uw bestelling kunt samenstellen.

Klik op “bestellen” om uw bestelling af te ronden en te versturen.

Kies o.a. de verzendmethode, 
betaalmethode en vergeet 
niet uw mobiele telnr in te 
vullen en o.a. aan te vinken 
dat u akkoord bent met de 
leveringsvoorwaarden. Hier 
kunt u ook eventueel een 
opmerking toevoegen m.b.t. 
uw bestelling.

Als laatste stap wordt de 
bestelling verzonden. Een 
kopie wordt naar uw eigen 
email adres verstuurd.

Op de website worden de 
winkelprijzen getoond. Bij 
levering aan vaste klanten 
gelden de overeengekomen 
prijzen.
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