
Webshop handleiding
Bestellen

In deze handleiding staat beschreven hoe je een bestelling 
kunt plaatsen via onze webshop.

Via de zoekfunctie.
Typ direct een artikelnummer of omschrijving in de zoekbalk om het juiste artikel te 
vinden. Wanneer je zoekt op ‘vuilnis zak’ zal de zoekfunctie alle artikelen vinden met het 
woord ‘vuilnis’ en het woord ‘zak’ in de omschrijving. Wanneer je een artikelnummer 
zoekt, zal de webshop direct de productdetailpagina laten zien.
TIP! Gebruik dus altijd een heel woord, zonder spatie: ‘vuilniszak’.

Via een bestellijst
Via de knop ‘Bestellijsten’ naast de ‘Mijn Account’ knop vind je een overzicht van al je 
bestellijsten. Ook vind je in het menu naast ‘Onze merken’ een knop om deze pagina te 
vinden (Voor meer informatie over bestellijsten, zie webshop handleiding Bestellijsten).

Via een bestellijst
Vul in de meest linker kolom genaamd “aantal” het gewenste aantal in wat je van 
dit artikel wilt bestellen (minimaal 1). Klik vervolgens op de knop “Winkelwagen” om 
dit artikel in de winkelwagen te plaatsen. Gebruik de knop “In winkelwagen” om alle 
artikelen uit de bestellijst met een minimaal aantal van 1 in de winkelwagen te plaatsen.

Via de productdetailpagina
Hier vul je eerst het aantal in dat je wilt bestellen (let op! Bij sommige artikelen dien je 
ook de juiste verkoopeenheid te selecteren). Daarna klik je op de knop ‘In winkelwagen’. 

Winkelwagen bekijken en bestelling bevestigen
De winkelwagen kun je bekijken door op het winkelwagen icoon te klikken in de 
rechter bovenhoek. In de winkelwagen is het nog steeds mogelijk het aantal aan 
te passen en/of de verpakkingseenheid te wijzigen (mits er een andere eenheid 
beschikbaar is). Ook is het mogelijk om artikelen te verwijderen en/of toe te voegen. 
Wanneer je op de knop ‘Bestellen’ klikt wordt je bestelling bevestigd en ga je 
automatisch naar de volgende pagina.

Bestelling plaatsen
Wanneer in de winkelwagen op ‘bestellen’ is geklikt verschijnt een overzichtspagina 
met je bestelgegevens. Op deze pagina kun je een (interne) referentie toevoegen en/
of een ‘bericht voor de verkoper’ achterlaten. Wanneer je een ‘bericht voor de verkoper’ 
achterlaat wordt de order pas geleverd nadat de verkoper dit bericht gezien heeft. 
Handig in bijvoorbeeld vakantietijd. 

Als alle informatie op deze pagina klopt kun je de bestelling afronden door te klikken 
op de knop ‘Plaats bestelling’.

Vragen? Neem dan contact met ons op via de e-mail, telefoon of chat.

1. Artikelen zoeken

2. Artikelen in winkelwagen plaatsen

3. Bestelling afronden

OVER KING

King is totaalleverancier van facilitaire en medische verbruiksartikelen in Nederland. Met innovatieve totaalconcepten nemen we 
onze klanten inkoop- en logistieke processen uit handen, waardoor zij zich kunnen richten op hun core business. King ontzorgt 
volledig op het gebied van inkoop, bestelling, facturatie en logistiek. Van servetten tot afvalbakken, van koffiebeker tot toiletpapier, 
alles onder één dak! Daarbij richten we ons op de gezondheidszorg, schoonmaakbranche, zakelijke dienstverlening en overheid.  
Met enthousiaste en servicegerichte medewerkers willen we elke dag weer de verwachtingen overtreffen zodat jouw klanten niets 
tekort komen. Want dan is pas echt #allesgeregeld.

Webshop handleiding - Bestellen 1/1

Deze handleiding gaat ervanuit dat je al bent ingelogd (zie webshop handleiding Inloggen).


