Bezoek onze webshop shop.boumankantoortotaal.nl

1. Om in te kunnen loggen op de webshop, klikt u eerst op de banner rechts boven.

2. Nadat u op de banner heeft geklikt, komt u op de onderstaande pagina. Hier kunt u uw
gebruikersnaam (e-mail) en wachtwoord invullen die u gekregen heeft voor deze webshop. Hierna
klikt u op

3. Aan de bovenkant kunt u uw producten zoeken door middel van verschillende subkoppen. Als u
over de diverse subkoppen glijdt met uw muis, dan heeft u voor uw gemak ook nog eens keus uit
diverse submenu’s. zie onderstaande printscreen.

4. Zodra u bijvoorbeeld gekozen heeft voor de subkop ‘facilitair’ en het submenu ‘as-, papier- en
afvalbakken’, dan kunt u links van de pagina uw categorie verfijnen of zoeken op een specifiek

merk. Daarnaast kunt u aan de rechterkant uw weergave van de producten wijzigen. Zo kunt u
kiezen wat voor u het beste werkt!

5. Naast de zoekmogelijkheid die hierboven uitgelegd is, kunt u ook nog zoeken via de zoekbalk.

Het handige aan deze zoekfunctie is dat de zoekbalk met u meedenkt. Tik bijvoorbeeld de eerste paar
letters van ‘ordner’. Zoals u hieronder kunt zien, laat de zoekbalk al diverse zoekresultaten, categorieën en
aanbevolen producten zien. Zo kunt u nog sneller zoeken en bestellen.

Winkelmandje:
6. Rechts van boven kunt u zien hoeveel producten u in uw mandje heeft liggen en hoeveel dat
bedrag bij elkaar is. Als u op het winkelmandje gaat staan, dan kunt u precies zien welke producten
u in uw mandje heeft liggen. Klaar met bestellen of producten uit het winkelmandje verwijderen?
Klik dan op het winkelmandje. U komt dan op onderstaande pagina.

7. Wilt u op een later tijdstip verder met deze bestelling? Klik dan op ‘parkeer deze order’.
Bestelt u de producten die op dit moment in uw winkelmandje zitten vaker? Dan kunt u deze
producten ook opslaan als bestellijst. Dat scheelt weer tijd voor de volgende keer!

8. Wilt u de producten bestellen die in uw winkelmandje zitten? Klik dan in uw winkelmandje rechts
onderin op

9. Nadat u op ‘bestellen’ geklikt heeft, komt u op de ‘factuur en afleveradres’. Controleer hierbij of
het factuur- en afleveradres klopt. Klopt dit? Klik dan op

10. Bij de volgende stap ‘beoordeling & bevestiging’ krijgt u een overzicht te zien van uw bestelling.
Controleer alles goed. Klopt alles? Klik dan op
Wilt u nog iets aanpassen? Klik dan
op ‘aanpassen’ of ‘wijzig adres informatie’. Wilt u nog een opmerking bij uw bestelling plaatsen?
Vul dit dan in bij het opmerkingenveld.

