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Inloggen doe je met het wachtwoord en de gebuikersnaam die je van ons hebt ontvangen, we raden je
aan om het wachtwoord te wijzigen in een voor u, gemakkelijk te onthouden combinatie. Bij “Beheer” =>
“Mijn Profiel” en op “Wijzig wachtwoord” te klikken.

De eenvoudigste manier om snel te bestellen is door een “Bestelpatroon” aan te maken, of de reeds aangemaakte bestelpatronen te gebruiken (wij maken dit
voor u aan
Een bestelpatroon is een patroon
indien gewenst!)
met producten die je dagelijks en/of
Op deze pagina vind je
eveneens het laatste
nieuws van Eurokip.

wekelijks bestelt. Door deze tool,
kan jij gemakkelijk, efficiënt en snel
werken. Je hoeft dus niet telkens de
artikels op te zoeken en toe te voegen.

In de menubalk klik je met je computermuis op ‘Beheer’, klik in het uitklapmenu vervolgens op
‘Bestelpatronen’ en nadien op ’ Bestelpatroon toevoegen’. Nadien verschijnt het onderstaande venster.

Bij naam geef je jouw bestelpatroon een naam bv.: Dagelijks

Daarna kan je producten gaan toevoegen die je dagelijks of wekelijks bestelt. Dit doe je a.d.h.v. een artikelnummer (tip: vraag naar onze catalogen!) of omschrijving van het product.
Aanvinken op welke dagen je het bestelpatroon wil gebruiken.
Vergeet rechts onderaan niet op opslaan te drukken. Als je bestelpatroon is opgeslagen kan je beginnen
bestellen.
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In de linker menubalk klik je met je computermuis op ‘Bestelpatronen of direct bestellen’.
Als je nog maar één bestelpatroon hebt aangemaakt dan verschijnt automatisch dit bestelpatroon. Heb je er meerdere kan je eerst een keuze maken uit jouw bestelpatronen.
In onderstaand venster zie je dat je ‘Aantal’ of ‘Gewicht ’ nog moet invullen, eventueel nog
een portie gewicht.

METHODE 1
‘Aantal’: het aantal stuks dat je graag zou willen bestellen.
(Tip: bestel je graag 1 doos van het artikel? Noteer dan bij ‘Aantal’ 1 en bij ‘Opmerking’ doos)
‘Portie’: als bij ‘Aantal’ het aantal stuks hebt ingevuld, vul dan bij ‘Portie’ het gewicht per stuks in, daarna wordt er automatisch bij ‘Gewicht’ het totale gewicht berekend.
(Opmerking: een vast portiegewicht kan je niet wijzigen)
METHODE 2

‘Gewicht’: als je methode 1 niet gebruikt, kan je het totale gewenste gewicht invullen (bv.: 10 kg van
kippenborstfilet vers C. A)
(Tip: wil je een product niet toevoegen aan de bestelling, laat alle vakken dan open. Het artikel wordt
dan niet besteld!)
Bij ‘Opmerking’ kan je een opmerking m.b.t. het artikel toevoegen.
VERGEET ZEKER NIET OP BESTELLEN TE DRUKKEN!
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Nadat je de bestelling heb aangemaakt, is jouw bestelling nog niet geplaatst. Het venster verschijnt dus
opnieuw. Hier heb je de mogelijkheid om een artikel toe te voegen dat niet in jouw huidig bestelpatroon zit en kan je de bestelling nog eens rustig overlopen.
Je kan ook de prijs van de bestelling raadplegen. Houdt er wel rekening mee dat artikels worden gewogen
en dus niet een standaard vast gewicht hebben. (Behalve artikels met een vast portiegewicht) Hierdoor
kan er een prijsafwijking voorkomen.
Om je bestelling definitief te plaatsen klik je rechts onderaan op (‘Winkelwagen legen’ om je bestelling te
annuleren, )
‘Plaats order’ of Alles naar
Het onderstaande venster verschijnt. Je kan hier je bestelling nog aanpassen, artikel toevoegen, een afwijkende leverdatum kiezen, een referentietekst toevoegen.
Bij het klikken op ‘Plaats order’ is de bestelling bijna definitief, klik op ja en de bestelling wordt naar Eurokip verzonden en kom je terug in het ‘Home’ venster.

Door op het printicoontje bovenaan te klikken kom je in onderstaand scherm, waarna je, je bestelling ter controle
kan afdrukken!
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