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1. Werking Ecommerce

1.1. Inloggen

Ga naar E-commerce en geef je email en paswoord in

Geen account? Ga naar punt 2. Account aanmaken bladz. 6

Paswoord vergeten? Ga naar punt 6. Paswoord vergeten bladz. 10

1.2. Ingave van leveringsdatum en ev. bestelreferentie

klik rechts voor 

volgende maand

De beschikbare leveringsdagen 

voor de volgende 3weken  zijn 

aktief
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1.3. Artikel zoeken 

1.3.1. Artikel zoeken via "search"

TIP: het zoeken gebeurt in de actieve topmenu. Voor een breed zoekresultaat activeer menu ALLE 

1.3.2. artikel zoeken via hoofdgroep

TIP: voor een verfijnd zoekresultaat, activeer de artikelhoofdgroep via Menu knop

1.4. Artikel toevoegen in uw lopende bestelling

1.4.1. klik op             op de artikellijn

1.4.2. Geef aantal in pop-up venster en klik op OK of gebruik "enter"
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1.5. Uw lopende bestelling

1.6. Uw lopende bestelling plaatsen

stap 1: klik op "bestelling plaatsen"

stap 2 :  U krijgt een overzicht van uw bestelling

1. U kan de hoeveelheden wijzigen en/of lijnen wissen

2. change order = terugkeren naar catalogus  om bv nog een artikel toe te voegen

3. bestelling annuleren = alle lijnen worden gewist

4. Bestelling plaatsen = uw bestelling wordt dan in realtime en online verwerkt,

-> U kan uw bestelreferentie nog wijzigern

-> U kan de leveringsdatum wijzigen Opgelet: niet naar een vroegere datum

-> U kan een opmerking of bijkomende informatie geven

     Deze tekst verschijnt op de orderbevestiging en op het vervoerdokument

lijn deleten

aantal aanpassen

Vander Zijpen nv Z4 Broekooi 103 te 1730-Zellik  commercial@vanderzijpen.com                                4/10



Vander Zijpen nv     E-commerce werking, bepalingen en voorwaarden

1.7. Order is verwerkt

Na de verwerking van uw bestelling kan U 

hetzij naar orderhistoriek 

hetzij naar  nieuwe bestelling

hetzij uitloggen

1.8. Order historiek

Orderhistoriek geeft U overzicht van al uw orders van de laatste 14dagen en alle

nog te leveren order(s).

klik op een lijn om de artikellijnen van het order te zien

Status :

NEW,ACCP,PLAN:

Openstaande en 

te leveren orders

BUSY,PRIN:

in uitvoering 

en/of geleverde 

orders

INVC:

in fakturatie of 

gefaktureerd
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2. Account aanmaken

Voor het beveiligen van onze online E-commerce dient U te beschikken over zowel de

klantcode bij vander Zijpen te hebben als een verificatiecode.

Vanuit de login pagina kan U naar de aanvraag pagina gaan

De aanvraag pagina omvat: knop voor Aanvraag van uw verificatiecode

knop voor Aanmaak van uw account

2.1. Aanvraag verificatiecode
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2.2. Aanmaak van een account

Opgelet:

Uw gebruikersnaam en emailadres dienen uniek te zijn

Tip: 

* Gebruik je voornaam en naam als gebruikersnaam

* Indien melding reeds bestaand: voeg de bedrijfsnaam toe aan je gebruiksnaam
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3. Detail informatie omtrent weergave van artikellijnen

3.1. artikellijnen in het geel

- dit zijn de door U geselecteerde artikelen welke vervat zijn in uw specifiek assortiment 

3.2. Artikelen zonder            knop

- dit zijn de artikelen met een leadtime die op het tijdstip van inloggen en voor de ingegeven

 leveringsdag niet meer bestelbaar zijn

3.3. artikellijnen in het donkergrijs

- dit zijn artikelen die in de huidige lopende bestelling zijn toegevoegd

4. Top Menu knoppen 

Opgelet: de zoekfunktie gebeurt in de artikelen van de actieve menu

- ALLE geeft U alle beschikbare artikelen weer

- AARDAPPEL/… geeft U alle beschikbare artikelen weer per artikelhoofdgroep

- Last weekorders geeft U alle artikelen welke U besteld heeft met leveringsdagen 

vanaf één week geleden tot in de toekomst

Tip: Gebruik Last weekorders als een geheugen steun om niets te vergeten te bestellen
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5. Bepalingen en voorwaarden van E-commerce

5.1.  Duurtijd van een sessie.

Om technische redenen is een sessie maximaal 45minuten aktief.

5.2. De E-commerce is online en realtime 

Hierdoor is:

* het artikelassortiment steeds up-to-date

*  uw bestelling direct verwerkt 

Opgelet: 

Daar het opladen van uw assortiment online en in realtime gebeurt, kan

het opladen tussen de 10 en 15 seconden duren in funktie van uw verbinding

5.3. Belangrijke voorwaarden

5.3.1.  Wijzigen verwerkte orders

Eénmaal verwerkt is uw order definitief en kan U dit niet meer online wijzigen

Mocht U alsnog een wijziging wensen gelieve dan dit zo snel mogelijk

te mailen naar commercial@vanderzijpen.com

5.3.2. Voorwaarden Franco-leveringen

Orders worden franco geleverd vanaf 75€ ex BTW en leeggoed. 

Voor kleinere orders zal een bijkomende logistieke kost worden toegevoegd.
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6. Paswoord vergeten

6.1. Gebruik link op login pagina

6.2. Vul het Email in van je account

6.3. Gebruik de link van de ontvangen Email en reset je paswoord
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