
1. Toegang tot btshop.nl

2. Zoeken naar artikelen

Stap 1: Ga naar https://btshop.nl, kies “inloggen” en vervolgens  
    “aanmelden” wanneer u nog niet over login-gegevens beschikt.

Stap 2: Vul de aanvraag in. Na controle van uw gegevens ontvangt u  
    direct toegang tot de webshop en het bestelproces. 

Let op: Lukt het registreren niet? Neem dan contact op met uw vaste 
contactpersoon bij uw Biesheuvel Techniek vestiging.

U kiest zelf een wachtwoord 
bij de 1ste keer inloggen.

Vul Klantnummer en Postcode in; 
Bedrijfsnaam wordt automatisch ingevuld.

		 Via zoektermen.
  Vul in het zoekveld een term in zoals merk of type van het product  
  dat u zoekt. 

Artikelen zijn op verschillende manieren te vinden:

		 Via Biesheuvel Techniek artikelnummer.
  Vul in het zoekveld het Biesheuvel Techniek artikelnummer in van  
  het product dat u zoekt.

Bent u uw wachtwoord vergeten? 
Vraag hier een nieuw wachtwoord aan.



De optie “Meer filters…” toont meerdere filter 
opties, gerelateerd aan het zoekresultaat.

3. De productpagina

Het “spoor” toont de categorieën en 
subcategorieën waarin dit artikel valt.

  De productpagina toont:
   Benaming van het artikel 
   Merk
   EAN nummer
   Artikelnummer Biesheuvel Techniek
   Artikelnummer fabrikant/merk
   Standaard prijs
   Actuele voorraad
   Indien aanwezig MSDS/veiligheidsblad en technische datasheet 
   Button voor toevoegen van artikelen aan een favorietenlijst of de  
      vergelijkingsfunctie

		 Klant-specifiek wordt getoond:
   De netto prijs
   Indien van toepassing het eigen artikelnummer
 
		 Onderaan de pagina worden alle artikelen getoond die direct 
  gerelateerd zijn aan een bepaald product. 

Vanuit het zoekresultaat kunt u middels diverse filters aan de linkerkant 
verder specificeren.

		Via barcode (EAN).

		Via merk-referentie (denk aan artikelnummer fabrikant). 

		Uw eigen artikelnummer of referentie.
  Wanneer uw eigen artikelnummers gekoppeld zijn aan het systeem  
  van Biesheuvel Techniek kunt u ook met uw eigen artikelnummers  
  zoeken.

  De categorieën doorlopen.

2. Zoeken naar artikelen



		 Accepteer de geldende voorwaarden van Biesheuvel Groep B.V. door  
  deze aan te vinken.

		 Klik op de knop                              om de bestelling af te ronden.

		 Ter bevestiging van de order ontvangt u direct een email op het aan  
  uw account gekoppelde emailadres. 

 Bedankt voor uw bestelling!
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   Kies uit de afleveradressen die bij Biesheuvel Techniek zijn 
   geregistreerd.

    Plaats indien gewenst een opmerking bij uw bestelling. 
   Deze opmerking wordt opgevolgd door de binnendienst/verkoop  
   van Biesheuvel Techniek. 

    Voeg een eigen ordernummer toe. 
   Let op: Dit is een verplicht veld. Heeft u geen eigen ordernummer,  
   voer dan een punt in. 

    U kunt de order een eigen referentie meegeven. 
   Dit is geen verplicht veld.
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		 Open de winkelwagen met de knop 
  
  In de winkelwagen zijn er verschillende opties om een order aan te  
  passen en te personaliseren. 

    Opmerkingen/referentie toevoegen op regelniveau als kenmerk of  
   reminder voor uzelf.

    Aantallen snel corrigeren.

    Artikelen verwijderen.

    Artikelen toevoegen vanuit referenties (het klant-artikelnummer of  
   het BT-artikelnummer). 

    Artikelen importeren in de winkelwagen met .csv bestand.

    Artikelen exporteren uit de winkelwagen in .csv, .xml en pdf. 

    Winkelwagen e-mailen.

    Klik op        om naar het definitieve orderscherm  
   te gaan. 
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4. Bestellen

5. Afronden en afhandeling van de order


