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1. Inloggen op de Bunzl webshop
U logt in door te klikken op Inloggen in het beginscherm van Bunzl webshop:

Daarna verschijnt onderstaand inlogscherm:

Veld E-mail
Hierin vult u het emailadres in waarmee u zich heeft aangemeld bij Bunzl als
webshopgebruiker.
Veld Wachtwoord
Hier vult u het wachtwoord in dat u voor deze webshop heeft aangemaakt.
Daarna klikt u op inloggen

Let op: U dient vertrouwelijk met de inloggegevens van Bunzl om te gaan. Uw inloggegevens
mogen niet aan derden c.q. onbevoegden worden verstrekt. Maakt u geen gebruik meer van onze
webshop, dan bent u verplicht dit te melden aan Bunzl. U wordt dan als webshopgebruiker uit ons
datasysteem verwijderd.

2. Uw wachtwoord wijzigen of vergeten
U klikt voor het wijzigen van uw wachtwoord op de zin: Wachtwoord wijzigen of vergeten?

U krijgt dan het onderstaand scherm te zien waar u uw emailadres invult.

Op dit emailadres ontvangt u na melding van onderstaand bericht een mail met daarin een link
waarop u klikt en waar u doorgelinkt wordt naar een volgend scherm.

Vul in het onderstaand scherm uw wachtwoord in:

U kunt direct na het invoeren van het nieuwe wachtwoord het wachtwoord gebruiken.

3. Bestellen via webshop
Zodra u ingelogd bent, krijgt u het beginscherm van de webshop te zien.

Klikt u daarna in de bovenste balk op Bekijk mijn Account dan ziet u dit onderstaand scherm.

In dit scherm ziet u onder andere uw gegevens (profielinstellingen), uw bestellijsten en uw
bestelgeschiedenis. De webshop biedt u 4 mogelijkheden om te bestellen:
•

Via het assortimentsoverzicht met categorieën en subcategorieën

•

Via de bestellijsten onder de button Bekijk mijn Account en onder de knop Mijn bestellijsten
in de bovenste balk

•

Via de button SNEL BESTELLEN

•

Zoeken op artikelnummer of trefwoord

4. Bunzl Retail & Industry catalogus
In de Bunzl Retail & Industry Web catalogus kunt u gemakkelijk navigeren naar het product dat u
zoekt. De artikelen zijn onderverdeeld in categorieën en subcategorieën die u ziet in het midden
van het scherm of links van uw scherm als filter.

Door op de gewenste categorie c.q. subcategorie te klikken komt u in het assortimentsoverzicht
van de gekozen categorie. U kunt altijd terugkeren naar de hoofdpagina van de web catalogus
door in het kruimel pad op Bunzl Retail & Industry catalogus te klikken, linksboven in.

4.1 Bestellen vanuit de Bunzl Retail & Industry catalogus
Elk artikel wordt weergegeven met een omschrijving, foto, verpakkingseenheid, voorraadindicatie
en prijs. Bestellen doet u door het aantal te veranderen en daarna op
klikken.

te

Als u meer details wilt inzien van het product zelf, klikt u op de productfoto waardoor deze vergroot
wordt. Wilt u meer informatie over het artikel zelf of wilt u de veiligheidsbladen c.q.
voedselveiligheidsbladen inzien dan bekijkt u de informatie onder het artikel via de diverse buttons

U kunt een artikel direct aan uw bestellijst toevoegen door op
te klikken.
Ook kunt u een productvergelijking opstarten door op: Producten vergelijken te klikken.

4.2 Voorraadindicatie
Op het assortiment overzicht pagina in de webshop waar u een product kunt selecteren of
raadplegen, wordt ook een voorraadindicatie van het betreffende product weergegeven.

5. Bestellijsten
Een eenvoudige en snelle manier om uw winkelwagen te vullen is door gebruik t e maken van de
bestellijsten. De makkelijkste manier is via de knop Mijn bestellijsten in de bovenste balk. De AXwebshop bestellijst “recent bestelde artikelen” is een opsomming van uw recent bestelde artikelen
tot 1 jaar terug. De lijst wordt niet meer bijgewerkt. De webshop creëert voor u een nieuwe
bestellijst genaamd: Online bestelhistorie laatste 13 maanden. Deze lijst wordt automatisch
geüpdatet met recent bestelde artikelen tot 13 maanden geleden. U bekijkt de inhoud van deze
lijsten door bovenin het scherm op de button Bekijk mijn Account te klikken en daarna op de
bestellijst. Indien u zelf bestellijsten heeft aangemaakt vindt u ook deze terug onder Bekijk mijn
Account -> bestellijsten. Vanuit deze lijsten kunt u ook uw order plaatsen.

Bestellijsten die u zelf samenstelt, worden door u zelf ook onderhouden.

5.1 Bestellen vanuit een bestellijst

Wanneer u een bestellijst opent, moet u in het veld Gewenst hoeveelheid het aantal ingeven.
Klikt u daarna op

dan wordt dit artikel geplaatst in de winkelwagen.

Artikelen die een hoeveelheid 0 hebben, worden niet meegenomen wanneer u de artikelen in de
winkelwagen plaatst.

5.2 Een persoonlijke bestellijst aanmaken
Om een bestellijst aan te maken, gaat u naar Mijn Account -> Aankoop -> Bestellijsten.
Wanneer u op Bestellijsten klikt, krijgt u het onderstaand scherm te zien.

Aan de rechterkant ziet u de button
U klikt hierop en een wit scherm verschijnt. Hier kunt u de nieuwe bestellijst een naam geven.

Daarna klikt u op de button

Uw nieuwe bestellijst is verschenen in het overzicht. Zie hierboven Bestellijst: Bunzl bestellijst
U klikt in het overzicht op de bestellijst waar u een artikel toe wilt voegen.

In het veld

vult u het artikelnummer en klikt u op de button

U krijgt nu een wit scherm te zien waar u keuzemogelijkheden heeft aan welke bestellijst(en) u het
artikel wilt toevoegen.

Heeft u dit gedaan dan krijgt u een bevestiging te zien.

Door op OK te klikken, is het artikel toegevoegd.
Daarna klikt u op: Bestellijsten om terug te komen bij de bestellijst Bunzl bestellijst.

6. Snel bestellen
Met de optie
kunt u direct artikelnummers met aantallen invoeren en in uw
winkelwagen plaatsen. U bestelt door het artikelnummer van Bunzl in te voeren. De optie
bespaart u veel tijd als u al weet wat de artikelnummers zijn die u wilt bestellen.

Een upload via een Excel .CSV bestand behoort ook tot de mogelijkheden.

7. Inhoud van uw winkelwagen bekijken
Op bijna elke pagina in de webshop staat boven in de zwarte balk de winkelwagen.

In één oogopslag ziet u hoeveel artikelen u aan het bestellen bent en de NETTO ordewaarde.
Klik op Winkelwagen om de inhoud van uw winkelwagen te bekijken en de bestelling af te ronden.

8. Een bestelling plaatsen
Een bestelling plaatsen en doorsturen doet u vanuit de inhoud van uw winkelwagen en te klikken
op

De check-out bestaat uit 4 stappen:
1. Afleveradres

Hier ziet u uw eigen afleveradres waar de order afgeleverd gaat worden.
U klikt in dit scherm op

2. Verzending

Hier ziet u de informatie mbt uw bestelling. En kunt u evt. nog een eigen referentie invullen.
Bij akkoord klikt op

3. Bekijk en bevestig

In dit scherm plaatst u de order en wordt deze verstuurd. Hiervoor vinkt u het hokje aan bij Ik
ga akkoord met de Algemene leveringsvoorwaarden.

en klikt u op

4. Overzicht

De laatste stap is een overzicht dat uw bestelling geplaatst is en verstuurd. U kunt nu niets
meer wijzigen aan de order wanneer de order geplaatst en verstuurd is.
.

9. Zoekfunctie op de webshop
U kunt op meerdere manieren een artikel zoeken op de webshop.
1) Op artikelnummer of trefwoord

2) Via Assortiment -> Bunzl Retail & Industry catalogus -> categorie en subcategorie

Vanuit het zoekresultaat kunt u het artikel direct bestellen of doorklikken naar uitgebreide
artikelinformatie. U kunt een artikel vanuit het zoekresultaat ook aan een bestellijst toevoegen.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de Customer Service van Bunzl Retail &
Industry: tel.nr. 026-384 38 38, fax 026-384 51 51, emailadres: info-arnhem@bunzl.nl
Note:
Er kunnen geen rechten verleend worden aan de prijzen vermeld in deze handleiding.

