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Een optimale jaarbestelling – 4 Stappenplan
In onze webshop vind je een uniek op maat gemaakte jaarbestelmodule. Hiermee kun je snel en eenvoudig jouw
jaarbestelling ingeven.

Stap 1 – Jaarbestellijsten beheren
Log in op webshop.reinders-oisterwijk.nl en ga naar ‘Mijn account’ en vervolgens in het menu naar
‘Jaarbestellijsten’. De jaarbestellijsten bevatten alle artikelen uit de jaarbestelling van vorig jaar (indien van
toepassing). Elke jaarbestellijst kan nu afzonderlijk bewerkt worden door nieuwe jaarbestellijsten toe te voegen,
huidige te bewerken of verwijderen.

Stap 2 – Jaarbestellijsten bewerken
Elke jaarbestellijst kan afzonderlijk bewerkt worden. Klik dan per bestellijst in het overzicht op ‘bekijken’. Hier
kun je vervolgens aantallen invoeren en artikelen toevoegen of verwijderen.

Stap 3 – Jaarbestelling optimaliseren
In het tabblad ‘tips’ vind je onze adviezen om jouw jaarbestelling compleet te maken. De kans is groot dat onze
nieuwe artikelen een waardevolle aanvulling zijn op jouw bestelling.

Stap 4 – Jaarbestelling afronden
Wanneer een jaarbestellijst compleet is, vink je het vakje ‘volledig’ aan. Vergeet de wijzigingen niet op te slaan.
Dit moet je voor iedere jaarbestellijst afzonderlijk doen. Om de jaarbestelling definitief te maken en te bestellen
moet je in het overzicht alle vakjes op ‘volledig’ en ‘indienen’ hebben aangevinkt. Klik vervolgens op de blauwe
button ‘Selectie bestellen’ om je bestelling af te ronden. Selecteer vervolgens nog de gewenste leverdatum en
geef een mobiel nummer op van degene die we op de aflever dag kunnen bereiken (in het geval van
leveringsproblemen). Klik om akkoord te gaan met de voorwaarden en vervolgens op ‘Bestelling plaatsen’. Je
bestelling is nu geplaatst.
Goed om te weten: Om de jaarbestelling als één complete levering te ontvangen dien je alle bestellijsten
tegelijktijdig door te sturen. De zending wordt uiteraard handig per bestellijst voor je verpakt.

Veelgestelde vragen:
Ik heb een jaarbestellijst afgerond en opgeslagen, maar wil hem later toch nog wijzigen, kan dit?
Zolang de jaarbestellijst niet definitief is ingediend, kun je deze nog wijzigen. Ga onder 'Mijn account' naar
‘Jaarbestellingen’. Hier kun je zien welke jaarbestellijsten reeds zijn verzonden en welke jaarbestellijsten nog
niet. Dit zie je aan de datum die vermeld staat in de meest rechtse kolom 'ingediend op'. Om een nog niet
ingediende jaarbestellijst te openen en te bewerken, klik je op ‘Bekijken’.
Ik heb een bestelsjabloon aangemaakt maar wil deze graag omzetten naar een jaarbestellijst zonder alles
handmatig te doen, kan dit?
Indien je jouw jaarbestellijst als bestelsjabloon hebt opgeslagen, kun je deze eenvoudig omzetten naar een
jaarbestellijst. Je kunt hierbij kiezen om het geselecteerde bestelsjabloon in z'n geheel als (nieuwe)
jaarbestellijst toe te voegen of toe te voegen aan een al bestaande jaarbestellijst.
Het lukt me niet om de jaarbestelling te plaatsen, hoe kan dit?
Alleen gebruikers die bestelrechten hebben zijn bevoegd om bestellingen te plaatsen. Voor gebruikers die
geen bestelrechten hebben is de optie ‘Selectie bestellen’ inactief.
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