
Webshop handleiding
Bestellijsten

Door een bestellijst te maken in onze webshop heb je niet 
alleen een overzicht van regelmatig te bestellen artikelen, 
het is ook een makkelijke manier om sneller te bestellen!

2. Er zijn twee soorten bestellijsten.

De eerste variant is een ‘privé’ bestellijst. Dit is een persoonlijke lijst die door de 
gebruiker zelf kan worden aangemaakt. Je herkent deze lijsten aan het wordt ‘privé’ 
onder de benaming, tevens is het prullenbakicoon aan de rechterkant actief.

De tweede variant is een lijst die door King is aangemaakt. Deze lijst is niet door 
gebruikers zelf te wijzigen en/of te verwijderen. Je herkent deze lijsten aan het grijze 
prullenbakicoon wat betekend dat deze niet actief is.

1. Waar vind ik mijn bestellijsten?

Wanneer je op één van de knoppen ‘Bestellijsten’ klikt kom je op de pagina waar je al je bestellijsten vindt. 

3. Nieuwe bestellijst toevoegen.

Door op de knop ‘Voeg bestellijst toe’ te klikken, kun je een nieuwe bestellijst 
toevoegen. Tip! Indien je met meerdere collega’s een account deelt, zorg dan dat de 
benaming van de lijst voor iedereen duidelijk is.

4. Artikelen toevoegen aan een bestellijst.

Wanneer je op de link ‘Voeg toe aan bestellijst’ klikt kun je kiezen in welke bestellijst 
je het artikel wil opnemen. De link is te vinden op alle productdetailpagina’s, 
zie voorbeeld afbeelding. Tip! De eerste lijst is altijd aangevinkt, wil je deze niet 
gebruiken, denk er dan aan deze uit te vinken.

Het is ook mogelijk op de bestellijsten-pagina artikelen toe te voegen door een 
artikelnummer in te voeren bij “voeg extra product toe”. 

5. Bestellen met behulp van een bestellijst.

Via de pagina ‘Bestellijsten’ zijn er drie manieren om artikelen toe te voegen aan je winkelwagen. 

• Door op het winkelwagenicoon te klikken naast het prullenbakicoon wordt van alle artikelen in 
deze bestellijst 1 toegevoegd aan je winkelwagen (de aantallen kunnen in de winkelwagen nog 
worden gewijzigd). 

• Na het openen van een bestellijst kun je het ‘Aantal’ links van de productafbeelding per regel 
wijzigen. (Om te bestellen moet deze altijd hoger dan ‘0’ zijn.) Wanneer je de aantallen hebt 
gewijzigd van alle artikelen die je wilt bestellen klik je op de blauwe ‘In winkelwagen’ knop.

• Je kunt ook artikelen per regel toevoegen aan de winkelwagen. Dit doe je gemakkelijk door op 
de witte knop ‘Winkelwagen’ rechts op de regel te klikken. Door deze knop te gebruiken voeg je 
gemakkelijk en snel 1x het betreffende artikel toe aan de winkelwagen.  
Tip! Kijk goed welke verkoopeenheid je bestelt.

Op elke regel vind je ook een “opmerkingen” veld. Dit veld kun je gebruiken om interne 
aantekeningen in te verwerken. Wanneer je deze lijst met meerdere collega’s gebruikt, kun je elkaar 
op deze manier informeren.
Tip! Voeg niet meer dan 40 artikelen toe aan je bestellijst, zo houd je deze lijst overzichtelijk.
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Deze handleiding gaat er vanuit dat je al bent ingelogd (zie webshop handleiding Inloggen).


