Handleiding Bunzl
Foodservice Webshop
www.bunzlonline.nl

Welkom op de webshop van Bunzl Foodservice
We heten u van harte welkom op de nieuwe webshop van Bunzl Foodservice, groothandel in nonfood supplies voor de foodservice markt. (www.bunzlonline.nl)
Deze handleiding legt uit hoe u alle functionaliteiten van onze webshop optimaal kunt benutten.
Bestellen via de webshop levert u diverse voordelen op:
•
•
•
•
•
•

Gebruiksvriendelijke webshop met een overzichtelijke indeling van het assortiment;
Eenvoudig zoeken en filteren om de juiste artikelen te vinden met bijpassende suggesties;
Snel en eenvoudig bestellen, op basis van (opgeslagen) favorietenlijsten of door middel van
snel bestellen;
Uitgebreid overzicht van alle online bestellingen;
Uitgebreid adresboek met bijbehorende kostenplaatsen en budgetten;
Mogelijkheid tot inrichten van rollen en rechten met bijbehorende functionaliteiten
(goedkeuren en budget bewaken).
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1. Ter introductie
Wij laten u graag kennismaken met de belangrijkste nieuwe functionaliteiten, hoe u kunt inloggen en
hoe de rollen en rechten werken binnen de webshop.

1.1 Nieuwe functionaliteiten
Snel bestellen met een .csv bestand
Onder de button [Snel bestellen] vindt u een overzicht waar u bestellingen plaatst door zelf
artikelnummers in te voeren. Vanaf nu is het mogelijk om dit nog sneller te doen door het gebruik van
een .csv bestand (een kommagescheiden excelbestand). U leest op pagina 10 van deze
handleiding hoe dit in zijn werk gaat.

1.2 Inloggen Bunzl webshop
Ga naar ‘https://bunzlonline.nl/login’ om in te loggen. Klik op de ‘Inloggen’ link rechtsboven
op de homepage. U bevindt zich nu op de inlogpagina. Voer hier uw eigen unieke
e-mailadres en wachtwoord in en klik op [Inloggen]. Houd er rekening mee dat u bij de eerste keer
inloggen op de webshop een nieuw wachtwoord nodig heeft. Heeft u geen verzoek ontvangen om
uw wachtwoord te registreren? Neem dan contact met ons op.

2. Mijn Account, uw persoonlijke accountpagina
Via de login komt u op de persoonlijke accountpagina of ‘Mijn Account’. Deze pagina bevat
gegevens zoals uw voorkeur afleveradres, bestelgeschiedenis, favorietenlijst, offertes en uw
goedkeuringen (voor de Budgethouder en Beheerder). De onderwerpen die in blokken op de
pagina staan, zijn tevens direct te benaderen via het menu aan de linkerzijde van de pagina.
Voorkeur afleveradres
Selecteer hier het afleveradres van uw voorkeur.
Mijn bestellingen
Dit bevat alle goedgekeurde en afgekeurde bestellingen.
U vindt hier ook de bestellingen die in afwachting zijn van goedkeuring.
Mijn favorietenlijsten
Handige lijsten die kunnen worden gebruikt om bestellingen in de winkelwagen te plaatsen.

3. Het bestellen van artikelen
Hoe krijgt u de gewenste artikelen in uw winkelwagen? We leggen uit hoe de artikelpagina er uitziet
en hoe deze pagina werkt. Daarna lichten we toe op welke verschillende manieren u artikelen in de
winkelwagen plaatst.

3.1 De artikelpagina
Bovenaan de artikelpagina ziet u een grote afbeelding van het artikel met de belangrijkste gegevens:
• Artikelnaam en artikelnummer;
• Het merk en de korte omschrijving;
• De prijs, verpakkingsinformatie en eventueel de EAN-code;
• Voorraadstatus en aantal selectie;
• De bestelbutton en ‘links’ om het artikel toe te voegen, favorietenlijst of
• om het artikel te vergelijken.
Hieronder staan in verschillende tabjes de andere elementen die bij het artikel passen; beschrijving,
details, informatie en over de verzending.
Onderaan de pagina helpen we u door eventuele alternatieven, gerelateerde en onlangs bekeken
artikelen af te beelden. Ook ziet u onderaan de pagina eerder bezochte categorieën of gebruikte
zoekopdrachten.
Op elke artikelpagina in de webshop wordt de voorraadindicatie van het betreffende artikel gegeven.
De voorraadindicatie wordt gevisualiseerd met drie kleuren: groen, oranje, rood. Groen staat voor
ruim op voorraad, oranje staat voor beperkt op voorraad en rood staat voor niet op voorraad. De kleur
is slechts een indicatie, op uw orderbevestiging informeren wij u over de leverdatum.

Artikelweergave
Op verschillende plaatsen in de webshop worden artikelen weergegeven, bijvoorbeeld via de
navigatie in het assortiment of door middel van zoeken. Deze lijst staat standaard ingesteld op
tegelweergave.
De tegelweergave heeft als voordeel dat er veel artikelen tegelijk worden getoond. Klik op de
artikeltitel of op de afbeelding om naar de artikelpagina te gaan. Klik op de [Direct bestellen] button,
om het artikel direct in uw winkelwagen te plaatsen. Deze button verschijnt wanneer u met uw muis
over het artikel gaat. De [Direct bestellen] button heeft als voordeel dat u na toevoegen van het artikel
op de recent bezochte pagina blijft.
U kunt de tegelweergave ook aanpassen naar lijstweergave. Plaats met lijstweergave artikelen direct
in de winkelwagen. Artikelen kunnen ook direct worden toegevoegd aan een offerte of favorietenlijst.
Klik op de artikelfoto of de artikelnaam om naar de artikelpagina te gaan. Ook hier kunt u gebruik
maken van de [Direct bestellen] button, die verschijnt wanneer u met uw muis over het artikel gaat,
om het artikel direct in uw winkelwagen te plaatsen.
Artikelen vergelijken
Vanuit de artikelpagina en lijstweergave kunt u artikelen selecteren om ze te vergelijken. U kunt deze
functie ook benaderen via de link ‘Vergelijk’ naast de ‘Winkelwagen’ link bovenin de webshop. Op
deze pagina verschijnen de geselecteerde artikelen naast elkaar zodat u direct de verschillen tussen
de artikelen ziet en daarop uw keuze kunt maken. Bij selectie van meer dan één artikel worden de
artikelen overzichtelijk naast elkaar gepresenteerd.

3.2 Artikelen in de winkelwagentje plaatsen
Er zijn verschillende manieren om artikelen te (vinden en) bestellen; vanuit het Assortiment, Snel
bestellen, vanuit de Zoekbalk en via uw Favorietenlijst. De mogelijkheden worden hieronder verder
toegelicht.

Artikel toevoegen vanuit [Direct bestellen]
Overal waar een artikel in een lijstweergave wordt getoond, heeft u de mogelijkheid om het artikel
via de [Direct bestellen] button in uw winkelwagen te plaatsen. Deze button is te zien als u met
de muis over de afbeelding van het artikel gaat. Na het klikken verschijnt er een pop-up met de
artikelinformatie. U krijgt hier de mogelijkheid om het aantal in te voeren en het artikel toe te
voegen aan uw winkelwagen, de favorietenlijst of de offerteaanvraag.
Na het klikken volgt er een bevestiging waarna u bepaalt of u verder wilt winkelen of dat u naar de
winkelwagen gaat.
Assortiment
Via de menubalk kiest u voor het gewenste assortiment, onze specials of het merkenoverzicht. Indien
er voor uw geselecteerde afleveradres klantspecifieke artikelen zijn afgesproken, zijn deze via
dezelfde menubalk te bereiken. Na de keuze van het gewenste assortiment, navigeert u eenvoudig
naar het artikel dat u zoekt. De artikelen zijn onderverdeeld in artikelgroepen en artikelsubgroepen.
De artikelgroepen worden weergegeven met een icoon. Eventuele onderliggende artikelsubgroepen
worden weergegeven door middel van een link. Welk(e) assortiment(en) u ziet hangt af van de
gemaakte afspraken met Bunzl Foodservice.
Door op de gewenste artikelgroep en artikelsubgroep te klikken, navigeert u naar de artikelweergave.
U kunt te allen tijde terugkeren naar de homepagina door op het bedrijfslogo linksboven te klikken.
Zoekfunctie op de webshop
De zoekfunctie op de webshop zit rechtsboven. Geef hier een artikelnummer, een artikelnaam of
gedeelte van een artikelnaam in. Ook kunt u zoeken door middel van een EAN- code, merk of
materiaal.
Vanuit het zoekresultaat kunt u direct het artikel bestellen of doorklikken naar uitgebreide
artikelinformatie. Als u de lijstweergave kiest, kunt u een artikel vanuit het zoekresultaat ook aan een
favorietenlijst toevoegen.

Snel bestellen
Gebruik Snel bestellen met artikelnummer om direct artikelnummers met aantallen in te voeren en in

de winkelwagen plaatsen. Heeft u de artikelnummers van onze artikelen bij de hand, dan bespaart u
veel tijd.
Voer het artikelnummer en het gewenste bestelaantal in. Met de knop [In winkelwagen] plaatst u
de artikelen vervolgens direct in uw winkelwagen. In de winkelwagen is het mogelijk om door te
gaan met ‘Snel bestellen’.
Nog sneller bestellen! Door een .csv bestand (bestandsformaat van Excel) te uploaden waar u
de artikelnummers (kolom A) met gewenste aantallen (kolom B) in aangeeft (elk artikelnummer op
een nieuwe regel), kunt u uw bestelling nog sneller voltooien. U plaatst hiermee met één klik de
gewenste artikelen in één keer in uw winkelwagen.

Een .csv bestand
Een CSV is een bepaalde versie van een Excel bestand, uitermate geschikt om data te versturen en
in te (laten) lezen. Het samenstellen van een CSV bestand voor de bestellijsten is heel eenvoudig;
In kolom A moet het artikelnummer worden ingegeven en in kolom B het gewenste aantal.
Vervolgens moet je dit bestand opslaan als een CSV bestand. Ga naar “Opslaan als” en selecteer
dan als bestandsformaat “CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken) (*.csv)”

CSV bestand uploaden in de webshop
Ga naar de webshop, klik op de [Snel bestellen] button in de zwarte balk. Klik vervolgens op
[Selecter bestand]. Let op! De Snel bestellen functie is alleen beschikbaar wanneer je bent ingelogd.
Selecteer vervolgens het gewenste bestand en klik vervolgens op [In winkelwagen].
Let op! Dit kan best een aantal seconden duren, aangezien voor alle artikelen de prijs en
beschikbaarheid opgehaald wordt.
De artikelen uit het bestand staan nu in de winkelwagen. De klant zal geïnformeerd worden over
welke artikelen er niet in de winkelwagen geplaatst konden worden. Deze artikelen zijn dan niet
beschikbaar in de webshop (voor deze klant).
Klik vervolgens op [Bestellijst maken van winkelwagen] en geef de bestellijst de gewenste naam,
klik op [Creëer] en vervolgens op [Ok]. Indien gewenst, kunt u door te klikken op [leeg winkelwagen]
in één keer uw winkelwagen leegmaken.
Favorietenlijsten (bestellijsten)
Een eenvoudige en snelle manier om uw winkelwagen te vullen is door gebruik te maken van een
favorietenlijst. In uw persoonlijke accountpagina kunt u direct uw favorietenlijsten toevoegen aan uw
winkelwagen. Favorietenlijsten kunt u in de webshop zelf aanmaken, vullen en bewaren.
Belangrijk: uw opgeslagen favorietenlijsten zijn alleen voor u beschikbaar! Uw collega’s hebben
geen toegang tot uw favorietenlijsten. De favorietenlijsten zijn per slot van rekening gekoppeld aan
uw gebruikersnaam.
Voordelen van bestellen met een favorietenlijst:
• Bestaande lijsten met één druk op de knop toevoegen aan uw winkelwagen;
• Eerder gemaakte lijsten zijn eenvoudig te bewerken;
• Voorkomen dat er gezocht moet worden naar artikelen;
• Een bepaald artikel even niet nodig? Dan het aantal op 0 houden;
• Meer nodig? Dan eenvoudig de aantallen wijzigen;
• Door specifieke namen te gebruiken de mogelijkheid om lijsten te maken voor een bepaalde
• locatie of moment van bestellen.

U kunt ook gebruik maken van de ‘automatische’ favorietenlijst, deze vindt u bij uw favorietenlijsten;
[Onlangs bestelde artikelen]. Deze favorietenlijst wordt elke dag ververst met de door u bestelde
artikelen.
Mijn favorietenlijsten
Beheer uw favorietenlijsten door via [Mijn Account] te klikken op [Bekijk alle favorietenlijsten]. U gaat
dan naar het overzicht van uw favorietenlijsten.
Een favorietenlijst toevoegen
Om een nieuwe favorietenlijst te maken klikt u op [Voeg favorietenlijst toe]. U creëert hiermee een
nieuwe lege favorietenlijst. Geef de favorietenlijst een naam die bijvoorbeeld te maken heeft met een
locatie, een periode of dag waarmee u hem eenvoudig kunt terugvinden.
Een favorietenlijst wijzigen
Klik op de titel van een favorietenlijst om de inhoud te wijzigen.
Wijzig
Wijzig de naam van de favorietenlijst.
Gewenste hoeveelheid
In het veld Gewenste hoeveelheid kunt u de gewenste aantallen invullen per artikel.
Verplaatsen naar andere favorietenlijst
Eenvoudig verplaatsen van een artikel naar een andere favorietenlijst.
Verwijder
Wanneer u een artikel definitief wilt verwijderen van een favorietenlijst gebruikt u deze link.
[In winkelwagen]
Wanneer u de favorietenlijst volledig en juist heeft ingevuld en/of bijgewerkt, kunt u deze in
zijn geheel in de winkelwagen plaatsen.

Artikelen toevoegen aan een favorietenlijst
Bijna overal op de webshop waar u een artikel ziet, kunt u deze door middel van de
‘toevoegen aan favorietenlijst’ link direct toevoegen aan de gewenste favorietenlijst.
Favorietenlijst wijzigen
Hieronder een voorbeeld van het overzicht van een favorietenlijst.

3.3 De winkelwagen
Rechtsboven staat uw huidige winkelwagen met het aantal artikelen erin afgebeeld. Klik op
‘Winkelwagen’ om in één oogopslag te zien welke artikelen dit zijn en wat het voorlopige
totaalbedrag* van de bestelling is. Klik op [Bekijk winkelwagen] om naar de overzichtspagina
van uw winkelwagen te gaan.
*We tonen in onze webshop een voorlopig totaalbedrag. In de definitieve orderbevestiging die u van
ons per e-mail ontvangt worden de kosten, inclusief eventuele leverings- en/of administratiekosten
getoond.

Een bestelling plaatsen
Een bestelling afronden en plaatsen op de webshop doet u vanuit de overzichtspagina van uw
winkelwagen. Op deze pagina kunt u indien gewenst het aantal aanpassen, regels verwijderen,
of door middel van ‘Snel bestellen’ nog extra artikelen toevoegen. Tevens kunt u van het overzicht
van uw winkelwagen eenvoudig een nieuwe favorietenlijst of offerteaanvraag maken.
Aantal
Selecteer het gewenste aantal bij ieder artikel.
Verwijderen van artikel

Wilt u het artikel toch niet bestellen, druk dan op ‘Verwijder’.
Toevoegen aan favorietenlijst
Is dit een artikel dat u vaak bestelt? Voeg deze dan toe aan één van uw Favorietenlijsten.
Bewaar voor later
Als u het artikel later wilt bestellen, gebruikt u de Bewaarfunctie. U zet het artikel apart en vindt het
later eenvoudig weer terug.
Favorietenlijst maken
Maak van de volledige inhoud van de Winkelwagen een overzichtelijke favorietenlijst.
Artikel toevoegen (Snel bestellen)
Hier kunt u een gewenst artikelnummer en het aantal direct invoeren en toevoegen aan de
winkelwagen of kiezen om naar de Snel bestellen pagina te gaan. Indien de winkelwagen klopt dan
klikt u op [Bestellen] om de bestelling af te ronden.
De bestelling afronden
Stap 1 Afleveradres
Selecteer het gewenste afleveradres en klik op [Doorgaan].
Stap 2 Verzending
De verzending van uw artikelen gebeurt volgens de routedagen die afgesproken zijn met Bunzl
Foodservice. Op deze pagina kunt u, indien gewenst, een referentie invoeren bijvoorbeeld voor uw
eigen boekhouding. Deze referentie ziet u terug op uw factuur en de pakbon. Dit is niet verplicht.
Klik op [Doorgaan].
Stap 3 Betaling
U krijgt voor alle bestellingen een factuur toegestuurd. Bunzl Foodservice werkt uitsluitend met
facturen. Klik op [Doorgaan].
Stap 4 Bekijk en bevestig
Selecteer kostenplaats. Alleen als er kostenplaatsen bij Bunzl Foodservice bekend zijn, wordt deze
optie weergegeven. De beheerder van uw afleveradres heeft de mogelijkheid om kostenplaatsen aan
te geven die u kunt selecteren op deze pagina. U kunt kiezen voor een kostenplaats per orderniveau
of per orderregel.
Let op! Zodra u een kostenplaats op orderregelniveau ingeeft, bent u verplicht om voor iedere
orderregel een kostenplaats aan te geven. Selecteert u een kostenplaats op orderniveau, dan komen
de ingestelde kostenplaatsen per orderregel te vervallen.
Kostenoverzicht
U ziet in onze webshop een voorlopig totaalbedrag. In de definitieve orderbevestiging die u van
ons per e-mail ontvangt, worden de kosten inclusief eventuele leverings- en/of administratiekosten
getoond.
Aanvullende informatie
Onder het kopje aanvullende informatie kunt u aanvullende informatie geven.
Leveringsvoorwaarden
U dient bij elke bestelling akkoord te geven op de leveringsvoorwaarden van Bunzl Foodservice.
Klik daarna op [Plaats bestelling].

Stap 5 - Overzicht
Na het plaatsen van de bestelling komt u op een overzichtspagina ter bevestiging van de bestelling.
Print eventueel het overzicht voor uw administratie. U ontvangt direct een e-mail van ons als
voorlopige orderbevestiging. Dit is een notificatie dat er besteld is, er staan geen ordergegevens
in deze mail.
De definitieve orderbevestiging wordt binnen 30 minuten daarna verstuurd, mits u geen opmerking
in de aanvullende informatie heeft geplaatst. In de definitieve orderbevestiging wordt het eindtotaal
gegeven inclusief mogelijke leverings- en/of administratiekosten en geven we de leverdatum aan.
CC e-mailadres
Is er bij ons een CC e-mailadres bekend, dan wordt dat hier vertoond. Naar dit adres wordt eveneens
een voorlopige orderbevestiging gestuurd.

Een leeg veld in te vullen voor opmerkingen bij de bestelling
Dit veld kunt u gebruiken voor opmerkingen bij uw bestelling. Denk aan het verzoek om een
aangepaste leverdatum.
Let op! Wanneer u het opmerkingenveld gebruikt, dan wordt de bestelling automatisch in de wachtrij
geplaatst om opgepakt te worden door één van onze medewerkers.

Nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen over onze webshop of zijn er bepaalde
functionaliteiten van de webshop niet duidelijk? Dan staat onze Customer Service graag voor u klaar
om uw vraag te beantwoorden. U kunt ons bereiken op 036-5478666. Uiteraard kunt u ook mailen
naar info@bunzl.nl.
Wij helpen u graag verder!
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