
  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 D’hont-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. 

   Kies uit de afleveradressen die bij D’hont zijn geregistreerd.

    Plaats indien gewenst een opmerking bij uw bestelling. 
   Deze opmerking wordt opgevolgd door de binnendienst/verkoop  
   van D’hont. 

    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.

 

  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!

4. Bestellen 5. Afronden en afhandeling van de order

Online bestellen: nu nóg eenvoudiger

  De productpagina toont:
   Benaming van het artikel 
   Merk
   EAN nummer
   Artikelnummer D’hont
   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. 
 

 
 

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





Stap 1: Ga naar https://btshop.be, 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 D’hont vestiging.

Artikelen zijn op verschillende manieren te vinden:

  Via D’hont artikelnummer.
  Vul in het zoekveld het D’hont artikelnummer in van  
  het product dat u zoekt.

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

  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 D’hont kunt u ook met uw eigen artikelnummers  
  zoeken.

  De categorieën doorlopen.
 

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

                        is de geheel vernieuwde online bestelomgeving  
van D’hont. Hier bestelt u vanaf nu nóg eenvoudiger en sneller alle 
artikelen uit ons standaard MRO-assortiment.

Alle artikelen zijn voorzien van uitgebreide beschrijvingen en er worden 
ook variaties en alternatieven getoond.

Onze geavanceerde shop heeft verschillende functies die u helpen 
eenvoudig de juiste artikelen te kiezen. Ook is uw volledige orderhistorie 
via de shop in te zien.

We zijn ervan overtuigd dat onze webshop uw inkoopproces zal versnellen 
en vereenvoudigen. Uiteraard kunt u voor complexe vragen altijd terecht 
bij uw vaste contactpersoon van uw eigen D’hont vestiging.

Eenvoudig en efficiënt inkopen met btshop.nl 1. Toegang tot btshop.nl 2. Zoeken naar artikelen

SNEL VINDEN WAT U NODIG HEEFT
ZOEKEN OP NAAM, MERK, OMSCHRIJVING OF REFERENTIE

FILTEREN OP KENMERKEN
SELECTEER OP TYPE, KLEUR, MATERIAAL, DIAMETER ETC.

DATASHEETS & MSDS SHEETS
PRODUCTINFORMATIEBLADEN EN VEILIGHEIDSBLADEN

ARTIKELEN VERGELIJKEN
ONTDEK WELK ARTIKEL HET BESTE BIJ UW VRAAG PAST

EXPORTEREN EN IMPORTEREN
ORDERS EXPORTEREN EN IMPORTEREN VANUIT EXCEL LIJSTEN

QUICK ENTRY
ORDER SNEL INVOEREN VIA ARTIKELNUMMER

ACTUELE PRIJZEN EN VOORRADEN
ALTIJD DE ACTUELE PRIJS EN VOORRAADSTATUS ZICHTBAAR

TOTALE ORDERHISTORIE ZICHTBAAR
RAADPLEGEN STATUS EN DETAILS VAN GEPLAATSTE ORDERS

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

Vul Klantnummer en Postcode in; 
Bedrijfsnaam wordt automatisch ingevuld.

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


