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Klant worden?
Als u klant wilt worden van Wegter, dan dient u zich eerst te registreren. Dit kunt u doen
door middel van ons registratie formulier. Na ontvangst van uw gegevens, beoordelen
wij deze en sturen wij u zo spoedig mogelijk inloggegevens waarmee u kunt inloggen in
onze webshop.
U vindt dit registratie formulier hier: http://wegter.nl/register
Let op: wij leveren niet aan particulieren/consumenten.

Inloggen
U kunt zowel op onze homepage als via de webshop pagina inloggen. Wanneer u uw
gebruikersnaam en wachtwoord invult kunt u inloggen op uw account. U ziet de opties
die u heeft rechts verschijnen, maar ook rechtsboven in het scherm.
U kunt in uw account uw gegevens inzien en beheren, uw orderhistorie bekijken en
uitloggen.
Let op: wanneer u ingelogd bent in de webshop gelden de condities zoals met u
afgesproken. U ziet dus uw prijzen, uw franco orderbedrag en de verzendkosten die voor
u gelden.

Mijn orders
In het menu ‘Mijn orders’ kunt u uw bestelgeschiedenis zien.

Figuur 1

Nader verklaard, Figuur 1:
Door op de ‘+’ te klikken naast een ordernummer kunt u zien welke producten er in die
order zitten. U kunt producten gemakkelijk nog eens bestellen door op ‘bestel’ te klikken.
In dit overzicht kunt u tevens de orderstatus zien en de verwachte leverdatum (=ETA).
Door op de button ‘exporteer’ te klikken, download u een excel bestand van al uw
geplaatste orders.
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Algemene buttons webshop
‘Info’
Wanneer u klikt op de info-knop bij een product komt u op de productpagina waar meer
informatie over het product staat.
‘Bestel’
Wanneer u klikt op de bestel-knop bij een product plaatst u het product meteen in uw
winkelwagen. Let op: U heeft de order dan nog niet afgerond en geplaatst.
‘Vergelijk’
Wanneer u verschillende producten met elkaar zou willen vegelijken kunt u deze knop
gebruiken. De selectie producten die u wilt vergelijken verschijnen dan rechts in de balk.
U kunt klikken op ‘Vergelijk’ onderaan de selectie om het vergelijkingsscherm te openen.
Binnen deze functie heeft u ook de mogelijkheid om alleen de verschillen weer te geven.
U doet dit door in dit scherm ‘toon alleen verschillen’ aan te vinken.
‘+’
Hiermee kunt u een menu uitvouwen.
‘-’
Hiermee kunt u een menu inklappen.

Toelichting homepage webshop

Figuur 2
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Nader verklaard, Figuur 2:
1. ‘Welkom’
Via dit menu kunt u uw gegevens en orderhistorie inzien en beheren. U kunt hier
ook uitloggen.
2. Bovenste menu balk
Via dit menu kunt u uw gegevens en orderhistorie inzien en beheren. U kunt hier
ook uitloggen.
3. ‘Zoek product’
Via deze zoekbalk kunt u breed zoeken op productsoort, serie, merk, artikelcode,
EAN code etc.
4. ‘Artikelnummer toevoegen aan winkelwagen’
Via deze balk kunt u meteen bestellen. U voert het artikelnummer en de
hoeveelheid in en klikt op plaats in winkelwagen. Het product wordt dan meteen
toegevoegd aan uw winkelwagen.
5. ‘Aanbiedingen’
In deze categorie vindt u een selectie producten die in de aanbieding zijn.
6. ‘Nieuw binnen’
In deze categorie vindt u een selectie producten die nieuw zijn in ons assortiment.
Een aantal producten uit deze categorie ziet u ook op de homepage van de
website en op de homepage van de webshop.
7. ‘Productgroepen’
Via deze productgroepen kunt u navigeren door ons assortiment. Iedere
productgroep is opgedeeld in subcategorieën.

Figuur 3

Nader verklaard, Figuur 3:
Onder de nieuw catagegorie ziet u enkele voordelen van het bestellen in onze webshop.
Daarnaast vindt u het laatste nieuws omtrent wijzigingen in de webshop, actuele
bereikbaarheid en ander nieuws.
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Daaronder bevindt zich een roulerende logobalk. U kunt op een logo klikken om snel naar
het gewenste merk te navigeren.

Product zoeken
Stel u zoekt een geschikt wijnglas. Dan typt u in de linker zoekbalk ‘wijnglas’. U krijgt
onderstaand scherm te zien:

Figuur 4

Nader verklaard, Figuur 4:
De productlijst, in het midden van de pagina, toont nu de gevonden zoekresultaten.
Hierin komen alle producten terug die op één of andere manier het woord ‘Wijnglas’
bevatten.
Boven de productlijst ziet u nog enkele sorteermogelijkheden zoals, voorraad, merk,
naam of prijs. Hiermee kunt u zelf bepalen hoe het overzicht gesorteerd wordt. De
blokjes naast ‘Prijs’ bepalen hoe de resultaten getoond worden, als lijst, met 4 naast
elkaar of in twee kolommen.
Bij ieder product heeft u de optie ‘Info’, ‘Vergelijk’ of ‘Bestel’. Via ‘Info’ kunt u de
productdetails bekijken. Via ‘Vergelijk’ kunt u verschillende producten vergelijken en via
‘Bestel’ plaatst u het product direct in uw winkelwagen.
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Rechts in het scherm ziet u enkele blokken. Dit zijn verschillende filters die u kunt
toepassen op de gevonden zoekresultaten. Zo kunt u de resultaten verder verfijnen om
uiteindelijk te komen tot wat u zoekt. Zo kunt u filteren op:
 Prijs
 Merk
 Serie
 Materiaal
 Status
 Doorsnee
 Hoogte
 Inhoud
 Materiaal eigenschap
 Opmerkingen
 Verpakking
U kunt meerdere filteropties tegelijk inschakelen. Wanneer u een selectie ongedaan wilt
maken, kunt u op de geselecteerde waarden klikken. Uw selectie zal dan verdwijnen.
Wanneer u verschillende producten uit de zoekresultaten wilt vergelijken, klikt u bij het
product op de button ‘vergelijk’. U ziet dit product nu rechts in uw scherm terugkomen.
Wanneer u er enkelen hebt geselecteerd ziet u het volgende:

Figuur 5

Nader verklaard, Figuur 5:
Rechts ziet u nu een 3-tal producten die u kunt vergelijken door op de roze knop
‘vergelijk’ te klikken.
U krijgt nu volgende pop-up te zien:
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Figuur 6

Nader verklaard, Figuur 6:
Via dit scherm kunt u zien waarin de producten van elkaar verschillen. Wanneer u alleen
de verschillen wilt zien, vinkt u linksboven ‘toon alleen verschillen’ aan.

Navigeren naar merk
Wanneer u bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in alle producten van Libbey die wij
aanbieden, dan kunt u gemakkelijk het hele overzicht Libbey producten openen door in
de linker balk naar ‘Merk’ te gaan. Door op de ‘+’ te klikken klapt het menu uit en ziet u
alle merken die op onze webshop staan.
U klikt in dit overzicht op ‘Libbey’ en de merkenpagina opent zich.

Vragen? Bel 0541 581 600 of stuur een e-mail naar verkoop@wegter.nl

Figuur 7

Nader verklaard, Figuur 7:
Ook nu ziet u boven het merk de verschillende sorteer- en weergave opties. Rechts in het
scherm ziet u wederom de verschillende filteropties die u heeft om het productoverzicht
te verfijnen.

Het productveld
Wanneer u een product opent ziet u het volgende scherm:
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Figuur 8

Nader verklaard, Figuur 8:
U ziet nu de afbeelding van het product, die u kunt vergroten door erop te klikken. De
afbeelding opent dan in een pop-up. Rechts van de afbeelding ziet u enkele basis
gegevens van het product genoemd.
Onder de basis informatie ziet u twee tabs: “specificaties” en “gerelateerde producten”.
Onder de tab “specificaties” ziet u de kenmerken van het product. Wanneer u de tab
“gerelateerde producten” opent, krijgt u een totaal overzicht van alle producten die tot
dezelfde serie behoren als het product dat u zojuist geopend heeft.

De winkelwagen
U kunt op meerdere manier producten toevoegen aan uw winkelwagen. Zoals eerder
genoemd, kunt u via de balk bovenin uw scherm een artikelnummer met de gewenste
hoeveelheid direct toevoegen aan uw winkelwagen, maar door op ‘bestel’ te klikken bij
een product voegt u deze ook toe aan de winkelwagen.
1 maand bewaartermijn
De producten in uw winkelwagen blijven één maand staan.
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Let op: dit geldt alleen wanneer u uw internetgeschiedenis of cookies niet verwijderd.
Deze functie bestaat zodat u makkelijk uw order zelf kunt aanvullen tot u uw franco
orderbedrag heeft bereikt. Vanaf heden kunnen wij kleinere geplaatste orders niet meer
opsparen met de intentie deze uit te leveren op het moment dat u uw franco orderbedrag
heeft bereikt. (zie ook onze Algemene Leveringsvoorwaarden)
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