
Handleiding webshop
Hierbij de handleiding van onze webshop.  Wij hebben de Webshop zo ingericht dat hij
gemakkelijk te gebruiken is. Mocht toch niet alles u helemaal duidelijk zijn kunt u deze
handleiding raadplegen. Tevens vindt u hier een aantal handige tips.
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Inloggen

Ga naar www.barneveld-verpakkingen.nl  
Klik op inloggen

Het volgende scherm verschijnt:

Bent u al klant bij ons?
U kunt inloggen met uw email adres. Is deze
niet bekend neem dan contact op met ons wij
helpen u graag.

Nog geen klant?
Klik op registreer nu gratis

Registeren

Na registratie ontvangt u een mail. Om uw registratie te voltooien, dient u het
opgegeven e-mailadres te valideren. Dit kan door op de link in de mail te klikken.

U bent aangemeld...



App

Besteld u op uw mobiel of tablet download dan de van Barneveld app.
De app functioneert als doorlink knop naar onze webshop. Als u eenmaal bent ingelogd
komt u direct via de app in uw eigen bestellijst.

Download de app:

Apple:     https://apps.apple.com/nl/app/barneveld/id1437371356
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Inventief_IT.vanbarneveld&hl=en

Uitleg webshop menu

Om in uw eigen omgeving te komen klikt u op uw naam boven in de balk waar eerst
inloggen stond. Dit menu wordt geopend:

Winkelmandje
Hier vindt u de artikelen welke u wilt bestellen.

Verlanglijstje
Als u in de webshop een artikel zoekt en deze op wilt slaan voor in de toekomst,
dan is er een mogelijkheid om deze op uw verlanglijstje te zetten.
U klikt het artikel aan in de webshop en klik op                                     

https://apps.apple.com/nl/app/barneveld/id1437371356
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Inventief_IT.vanbarneveld&hl=en


Profiel wijzigen
Hier kunt u al uw gegevens wijzigen:

Wachtwoord wijzigen
Hier kunt u uw wachtwoord wijzigen. Wij raden u aan uw wachtwoord regelmatig te
wijzigen, ten minste elk jaar.

Bestellijst
U kunt hier zelf een bestellijst samenstellen. Het is handig om hier artikelen toe te
voegen die met regelmaat besteld worden. Ook hier geldt weer klik op het artikel en klik
daarna op :

Dit kan vanuit de webshop, bestelhistorie en assortiment.
Een artikel uit uw bestellijst verwijderen is helaas nog niet mogelijk.
Wilt u een artikel uit uw lijst verwijderen dan kunt u dit telefonisch of via de mail
info@barneveld-verpakkingen.nl doorgeven. 



Assortiment
Het kan zijn dat deze knop assortiment bij u niet zichtbaar is. 
Onder de knop assortiment bevinden zich artikelen die speciaal voor u besteld zijn.
Deze zijn niet zichtbaar in de webshop voor anderen maar speciaal aan u gekoppeld.
Ook hier kunt u hier weer kiezen om deze in uw bestellijst te plaatsen.

Bestelhistorie
In de bestelhistorie staan alle artikel die u bij Barneveld Verpakkingen besteld heeft.
U kunt vanuit hier ook weer artikelen in uw bestellijst plaatsen. Uiteraard kunt u ook
kiezen om vanuit deze lijst uw bestelling te plaatsen. Mocht dit u voorkeur zijn laat het
ons weten! Wij zorgen dan dat u via de app direct in uw bestelhistorie terecht komt.
Bij de standaard instelling van de app komt u in uw bestellijst.

Order & facturen
Hier kunt u orders en facturen inzien en downloaden:

Wanneer u een order of factuur opent kunt u ook vanuit hier bestellen. Selecteer de
artikelen en kies voor selectie opnieuw bestellen.

Plaats de gewenste artikelen in de winkelmand
Ga naar de winkelmand en klik op bestellen.

Bestelling plaatsen
Uw bestelling plaatsen kan op diverse manieren:

- Bestellijst
- Bestelhistorie
- Vanuit orders & facturen
- Artikelen zoeken via het webshop menu

Een combinatie is ook mogelijk zolang u het maar in de winkelmand plaatst.
Kunt u een artikel niet vinden? U kunt ook makkelijk zoeken in de zoekbalk boven in de
website. Tip zoek zo kort mogelijk voor meer zoekresultaat. Voorbeeld Bak rond of
alleen 250cc en zoek altijd op woorden in het enkelvoud.
  



Het volgende scherm krijgt u nog een overzicht. Hier kan u de bestelling nog
ophogen of wijzigen. Is alles akkoord dan kunt u klikken op doorgaan met bestellen.
Het afrekenscherm wordt geopend.



Afrekenen
Controleer de gegevens. Heeft u meerdere afleveradressen dan kunt u dat hier
aangeven. Bij bezorging staat de dag of de manier hoe wij de verpakkingen komen
leveren. Opmerkingen en/of referentie kunt u plaatsen in de daarvoor bestemde velden.
Klik op bestelling plaatsen u komt dan in een betaalscherm. Na betaling ontvangt u een
orderbevestiging in de mail.


