BEKNOPT OVERZICHT VAN HET WEBPORTAAL BELSHIP.COM
1. INLOGGEN
Als klant van BELSHIP krijgt u van ons inloggegevens om toegang te hebben tot onze webportaal.
Nadat u ingelogd bent ziet u de prijzen exclusief BTW, alsmede uw netto prijzen en
voorraadindicatie (groen in voorraad, rood niet in voorraad). Ook kunt na inloggen artikelen
bestellen en krijgt u toegang tot uw account.

U vindt de link om in te loggen linksboven. Klik op 'LOG IN'.
Vul op de volgend pagina uw login en wachtwoord in en klik op 'Inloggen'.
U keert nu terug naar de pagina waar u vandaan kwam.

2. ARTIKELEN ZOEKEN
U kunt op twee manieren bij de informatie van een artikel komen en het bestellen:
Via de categorieën: klik op PRODUCTEN in de menubalk en kies de voor uw relevante categorie.
Via het zoekveld: klik op PRODUCTEN en vul in het zoekveld het artikelnummer, de naam van het
artikel of een keyword in. Gebruik de return-toets om de zoekopdracht te starten.

3. BESTELLEN
Als u uw artikel gevonden heeft ziet u bij de artikel details of het artikel in voorraad is bij BELSHIP:
groen betekent in voorraad, rood niet in voorraad, maar snel leverbaar.

Standaard staat het vakje 'Aantal' op 1. Verhoog het nummer door op '+' te klikken. Om het weer
te verlagen klik op '-'.
Klik op 'Bestellen’.
Uw bestelling wordt nu toegevoegd aan uw 'winkelwagen’. U ziet
rechtsboven ten alle tijden het bestelde bedrag. Ga met uw muis
over het icoon en ziet ook het aantal producten op uw bestellijst.
Door op 'Winkelwagen' te klikken gaat u naar de lijst met te
bestellen artikelen.
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4. WINKELWAGEN / CONCEPT BESTELLIJST
Nadat u (zie 3.) op 'Winkelwagen' geklikt heeft komt u op de pagina met uw concept bestelling.
Allereerst ziet u het factuur- en afleveradres. Deze laatste kunt u hier desgewenst wijzigen.
Vul ook, indien gewenst, instructies, referenties of opmerkingen aan onze verkopers in.
Controleer of de bestelling compleet en juist is. Wijzig eventueel de aantallen door op '+' of '-' te
klikken (vergeet niet de herbereken button, onderaan, te gebruiken).

Klopt alles? Geef akkoord op onze Algemene Leveringsvoorwaarden en daarna op 'Bevestigen'.
Uw bestelling zal door ons verwerkt worden. U ontvangt altijd een bevestiging per e-mail.

5. UW ACCOUNT
Na inloggen (zie 1.) ziet u recht een extra item in de menubalk verschijnen: ACCOUNT.
Na klikken komt u op uw account pagina. U ziet de volgende onderdelen:

a. Snel bestellen (tip!)
Wanneer u het artikelnummer weet, is dit een hele snelle manier van bestellen.
Vul het nummer in in het veld, links, onder 'Produkt'. Terwijl u typt verschijnt daaronder een lijst met
mogelijke artikelen.
Selecteer meteen het artikel in de lijst of completeer het nummer. Vul het gewenste aantal in en
klik 'Toevoegen aan winkelwagen'.
Volg daarna de stappen in punt 4.
b. Overzicht bestellingen
Hier vind u uw al uw bestellingen op een rij.
c. Orderregels importeren (tip!)
Om een groot aantal artikelen één voor één te bestellen kan veel werk zijn. Daarom hebben we
ook de mogelijkheid ingebouwd om een hele lijst met bestellingen te uploaden. U kunt kiezen uit
XML of CSV bestanden. Van beide mogelijkheden kunt u een voorbeeldbestand downloaden.

- Kies het formaat van het up te laden bestandL: xml of csv.
- Zoek uw bestand op uw computer.
- Klik op importeren.
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a. Openstaande posten overzicht
Hier vindt u een een overzicht van de facturen welke nog niet zijn voldaan.
b. Bestel historie
Download hier kopieën van uw facturen. Ook kunt u een factuur in z’n geheel opnieuw bestellen.

a. Uw gegevens
Kies deze optie om uw standaard gegevens bekijken en wijzigen, zoals uw standaard factuuradres
en afleveradres. U kunt uw gegevens niet direct wijzigen, maar ons wel gemakkelijk een e-mail
sturen met de wijzigingen.
b. Uw afleveradressen
Heeft u afwijkende afleveradressen ingevoerd, dan kunt u deze hier bekijken en eventueel
wijzigen.
c. Uw favoriete producten

Bij elk artikel staat de mogelijkheid om het te merken en zo te bewaren in de lijst onder 'Uw
favoriete producten' om eventueel later te bestellen.

a. Wachtwoord wijzigen
Onderaan de pagina staat de mogelijkheid om uw wachtwoord te wijzigen.
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Vragen?
Eenmaal ingelogd heeft u ook toegang tot de 'Veelgestelde vragen' pagina met instructievideo’s.
Deze vindt u onder het menu item 'INFO'
Heeft u vragen over de website, de bestelprocedure, functionaliteiten of ziet u een fout die wij over
het hoofd gezien hebben, neem dan contact op met marketing@belship.nl.
Vermeld daarbij de pagina (graag met link) en beschrijf het probleem of fout duidelijk. Voeg indien
mogelijk schermafbeeldingen bij.
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