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Intro
Beste bezoeker,
Welkom op de handleiding van de webshop van King Belgium.
In deze handleiding leggen we stap voor stap uit hoe u, als nieuwe of als bestaande klant, online artikelen kunt bestellen
via onze webshop.
We starten bij de basis; hoe artikelen efficiënt opzoeken, hoe zichzelf registreren als ‘prospect’, hoe offertes aanvragen,
hoe omschakelen van ‘prospect’ naar klant, …
Vervolgens wordt uitgelegd hoe u bestellijsten opmaakt, wat de verschillende mogelijkheden zijn om onze artikelen te
bestellen en tenslotte worden de stappen uitgelegd hoe u een bestelling afrondt.
Hebt u toch nog vragen over het gebruik van de webshop? Aarzel dan niet om ons te contacteren via uw lokale
vertegenwoordiger, het contactformulier op de website en webshop, via e-mail op mail@kingbelgium.be of
telefonisch op het nummer +32 (0) 2 655 03 33.
Alvast bedankt,
King Belgium
Denk aan het milieu voor u deze handleiding print!
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1. Surfen naar King Belgium (1/1)
Open Google Chrome en vul www.kingbelgium.be in de adresbalk*.
U kan gebruik maken van andere browsers** zoals Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.
King Belgium raadt u wel aan om gebruik te maken van Google Chrome.

* Adresbalk: De adresbalk is een onderdeel van webbrowsers en wordt gebruikt om webpagina’s te openen.
** Browser: Een browser is een programma waarmee pagina's (websites) op internet bekeken kunnen worden.
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2. De King Belgium catalogus (1/1)
1. In de navigatiebalk* onder ons logo vindt u de tab** “Catalogus”.

2. Ga met uw muis over de “Catalogus” tab en u ziet vervolgens “King Belgium” verschijnen.

3. Klik op “King Belgium” om onze algemene catalogus te raadplegen.

*Navigatiebalk: De navigatiebalk is een onderdeel van een website waarin een menu wordt voorgesteld om de website en zijn pagina’s te doorlopen.
**Tab: Element van een grafische interface waarmee u een pagina kunt kiezen die op het scherm van een computer wordt weergegeven.
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3. De zoekfunctie (1/1)
1. De zoekfunctie bevindt zich centraal op onze website.

2. Vul een artikelreferentie in of een productnaam en druk vervolgens op ENTER of klik op het vergrootglas om de zoekopdracht te starten.
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4. De filters (1/1)
1. De filters bevinden zich steeds aan de linkerkant wanneer u de catalogus raadpleegt of een
zoekopdracht ingeeft. De filters helpen u uw zoekopdracht te verfijnen.
2. Vink een of meerdere relevante filters aan om deze toe te passen op uw huidige zoekopdracht.

www.kingbelgium.be

7

Member of the Bunzl Group

5. Registreren als nieuwe gebruiker (1/1)
1. Surf naar www.kingbelgium.be.

2. Klik op “Registratie” links van de “Login” knop.
3. Vul alle velden in.
4. Klik vervolgens op de knop “Account aanmaken” onderaan het registratieformulier.

U bent nu in het bezit van een “Prospect”-account. King Belgium verwerkt de inschrijvingen binnen 48 uur.

Bent u een bestaande klant?
Mits uw gegevens al bekend zijn bij King Belgium, zal uw account gewijzigd worden naar een “Klant”-account.

Let op! Met een “Prospect”-account kan u alleen maar het assortiment bekijken en offerteaanvragen indienen.
U kan noch prijzen, noch de documenten van de producten raadplegen, noch bestellingen plaatsen.

Wenst u te bestellen bij King Belgium?
Ga naar het contactformulier en kies het onderwerp “Ik wil klant worden”.
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6. Een offerte aanvragen (1/1)
1. Zoek een artikel op.

2. Klik op de link “Voeg toe aan offerteaanvraag”.

3. Indien u meerdere artikelen wilt toevoegen aan uw offerte, sluit het
venster en herhaal de procedure, het volgende artikel wordt
automatisch toegevoegd aan uw openstaande offerteaanvraag.

4. Zodra alle artikelen zijn opgenomen in uw offerteaanvraag, klik op
“Verstuur offerteaanvraag”.

Let op! Om een offerte aan te vragen moet u in het bezit zijn van een
account op onze webshop.
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7. Ik wil klant worden (1/1)
Wilt u klant worden bij King Belgium?

Neem dan contact op met ons:

•

Per telefoon: +32 (0) 2 655 03 33

•

Per mail: mail@kingbelgium.be

•

Via het contactformulier: https://kingbelgium.be/nl/Contacteer-ons
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8. Activatiemail en wachtwoorden (1/1)
De activatiemail ontvangt u in volgende gevallen:

U bent uw wachtwoord vergeten? Of is de link van uw activatiemail vervallen?

•

Uw account werd aangemaakt

•

U bent uw wachtwoord vergeten

1. Surf naar www.kingbelgium.be

•

Het e-mailadres van uw account werd gewijzigd

2. Klik op “Login”.
3. Klik op “Uw wachtwoord vergeten?”

Zodra u uw activatiemail heeft ontvangen:

4. Voer het e-mailadres in van uw account.
5. Vink het vakje “Ik ben geen robot” aan.

1. Klik op de link “Klik hier om uw wachtwoord (opnieuw) in te stellen”.

6. Klik vervolgens op “OK”.

2. U wordt herleid naar ons website.

7. U ontvangt zo dadelijk de activatiemail.

3. Voer uw wachtwoord tweemaal in.

8. Volg de stappen hier links.

4. Klik op “Wijzig wachtwoord”.
5. Klik op “Login”.
6. Log in op uw account.
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9. Mijn gegevens aanpassen (1/1)
Wenst u uw gegevens te wijzigen?

Wenst u een bestaand account stop te zetten?
Wenst u een gedeactiveerd account terug te activeren?
Wenst u een bestaand account over te nemen?

Neem contact met ons op:

•

Per telefoon: +32 (0) 2 655 03 33

•

Per mail: mail@kingbelgium.be

•

Via het contactformulier: https://kingbelgium.be/nl/Contacteer-ons
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10. Een bestellijst opmaken (1/2)
U kan uw “Bestellijsten” terugvinden rechts van de zoekfunctie eens ingelogd.

Er zijn drie types bestellijsten op onze webshop:
•

De automatische bestellijst “Historique – Historiek” - Deze lijst verschijnt automatisch op uw account zodra u uw eerste bestelling heeft geplaatst. Deze
lijst herneemt alle bestelde artikelen sinds het aanmaken van uw account.

•

De bestellijst(en) die u zelf aanmaakt – Deze lijst(en) zijn alleen door u zichtbaar.

•

De bestellijst(en) die door King Belgium werden aangemaakt – Deze lijst(en) kunnen gedeeld worden over de verschillende gebruikers binnen
eenzelfde organisatie.
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10. Een bestellijst opmaken (2/2)
1. Zoek een artikel op.

2. Klik op de link “Voeg toe aan bestellijst”.

3. Vink één of meerdere bestaande bestellijsten aan en/of geef de naam op voor uw nieuwe
bestellijst en druk op de knop “Voeg toe”.

4. Sluit het bevestigingsvenster en herhaal de procedure.

Let op! Om een bestellijst op te maken, moet u in het bezit zijn van een account op onze webshop.
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11. Een bestelling starten (1/9)
U kunt op verschillende manieren uw bestelling starten:

•

Knop “Direct bestellen” op lijstweergave-pagina

•

Knop “In winkelwagen”
• Op lijstweergave-pagina
• Op productpagina

•

Knop “Snel bestellen”:
• Aan de hand van artikelnummers
• Aan de hand van een .CSV-bestand uploaden

•

Bestellen aan de hand van “Bestellijsten”
• Alle artikelen
•

•

Enkele artikelen

Op de winkelwagenpagina aan de hand van artikelnummers

Let op! U kunt enkel online bestellen indien u al klant bent!
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11.1 Direct bestellen op lijstweergave-pagina (2/9)
De functionaliteit “Direct bestellen” kan alleen via de lijstweergave-pagina
teruggevonden worden.

1. Zoek artikelen op via de zoekfunctie of de catalogus.
2. Ga met uw cursor over de afbeelding van het artikel en u ziet de knop
“Direct bestellen” verschijnen.
3. Klik op de knop “Direct bestellen”.
4. Vul het gewenste aantal in en klik vervolgens op “In winkelwagen”.
5. Sluit vervolgens het bevestigingsvenster en herhaal de procedure.
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11.2.1 In winkelwagen op lijstweergave-pagina (3/9)
De functionaliteit “In winkelwagen” kan teruggevonden worden op de lijstweergave-pagina en productpagina.
Via lijstweergave-pagina:

1. Zoek artikelen op via de zoekfunctie of de catalogus.
2. Klik op de knop “In winkelwagen”.
3. U wordt herleid naar de winkelwagen.
4. Voer het gewenste aantal in.
5. Herhaal de procedure.
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11.2.2 In winkelwagen op productpagina (4/9)
De functionaliteit “In winkelwagen” kan teruggevonden worden op de lijstweergave-pagina en productpagina.
Via productpagina:

1. Zoek artikelen op via de zoekfunctie of de catalogus.
2. Klik op het artikel om de productpagina te bekomen.
3. Voer het gewenste aantal in.
4. Klik op de knop “In winkelwagen”.
5. U wordt herleid naar de winkelwagen.
6. Herhaal de procedure indien u meerdere artikelen wenst te
bestellen.
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11.3.1 Snel bestellen a.d.h.v. artikelnummers (5/9)
“Snel bestellen” bevindt zich steeds in de navigatiebalk bovenaan en
onderaan onze website in de footer.
Er zijn twee manieren om met “Snel bestellen” aan de slag te gaan, aan de
hand van artikelnummers of aan de hand van een .CSV bestand.

Aan de hand van artikelnummers:

1. Vul de artikelnummers en de gewenste aantallen in.
2. Druk op “5 regels toevoegen” indien nodig.
3. Eens uw bestelling is opgemaakt, klikt u op “In winkelwagen”.

Let op! Respecteer de hoofdletters indien aanwezig in het artikelnummer.
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11.3.2 Snel bestellen a.d.h.v. een .CSV bestand (6/9)
“Snel bestellen” bevindt zich steeds in de navigatiebalk bovenaan en
onderaan onze website in de footer.
Er zijn twee manieren om met “Snel bestellen” aan de slag te gaan, aan de
hand van artikelnummers of aan de hand van een .CSV bestand.
Aan de hand van een .CSV bestand:
1. Open een Excel bestand.
2. Vul in kolom A de artikelnummers in.
3. Vul in kolom B de gewenste aantallen in.
4. Sla het bestand op in .CSV formaat.

5. Klik op “Selecteer bestand”.
6. Selecteer uw bestand en klik op “Openen”.
7. Klik vervolgens op “In winkelwagen”.
Let op! Respecteer de hoofdletters indien aanwezig in het artikelnummer.
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11.4.1 Bestellen a.d.h.v. bestellijsten (7/9)
U kan op twee manieren van start gaan met de voorkeurlijsten afhankelijk
van uw behoefte:
-

Alle artikelen in uw winkelwagen plaatsen

-

Een aantal artikelen in uw winkelwagen plaatsen

Om alle artikelen van uw bestellijst in de winkelwagen te plaatsen:

1. Klik op “Bestellijsten”.
2. Klik op het icoon van de winkelwagen op de lijn van de gewenste
bestellijst.
3. U wordt herleid naar uw winkelwagen.
4. Alle artikelen zullen met hoeveelheid “1” in de winkelwagen geplaatst
worden.
5. Pas de aantallen aan waar nodig.
6. Herhaal de procedure indien nodig (met andere bestellijst(en)) of ga
naar “Afrekenen”.
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11.4.2 Bestellen a.d.h.v. bestellijsten (8/9)
U kan op twee manieren van start gaan met de voorkeurlijsten
afhankelijk van uw behoefte:
-

Alle artikelen in uw winkelwagen plaatsen

-

Een aantal artikelen in uw winkelwagen plaatsen

Om slechts enkele artikelen van uw bestellijst in de winkelwagen
te plaatsen:

1. Klik op “Bestellijsten”.
2. Klik op de naam van de gewenste bestellijst.
3. Alle aantallen staan hier standaard op “0”.
4. Voer de aantallen in bij de gewenste artikelen.
5. Klik vervolgens op “In winkelwagen” (boven- of onderaan de lijst).
6. U krijgt een bevestigingsbericht te zien.
7. Herhaal de procedure indien nodig (met andere bestellijst(en)) of
ga naar uw winkelwagen om af te rekenen.
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11.5 In de winkelwagen a.d.h.v. artikelnummers (9/9)
Indien u een artikel zou vergeten zijn en u heeft de referentie bij de hand,
kan u ze snel en eenvoudig toevoegen aan uw winkelwagen.

1. Klik in de rechterbovenhoek op het icoon van de winkelwagen.
2. Onderaan uw winkelwagen heeft u nog de mogelijkheid om snel een
artikel toe te voegen aan uw winkelwagen.
3. Voer het gewenste aantal in.
4. Voer het artikelnummer in.
5. Klik op “In winkelwagen”.
6. Herhaal de procedure indien nodig of ga naar “Afrekenen”.

Let op! Respecteer de hoofdletters indien aanwezig in het artikelnummer.
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12. Een bestelling plaatsen (1/1)
In uw winkelwagen vindt u de knop “Afrekenen” bovenaan en ook
onderaan uw winkelwagen.
1. Druk in uw winkelwagen op de knop “Afrekenen”.
2. Voer een bestelreferentie in indien nodig.
3. Voeg een opmerking toe indien nodig.
4. Vink het vakje “Ik ga akkoord met de leveringsvoorwaarden”.
5. Druk vervolgens op de knop “Bestellen”*.
6. U wordt nu herleid naar uw ontvangstbewijs.
7. Keer terug naar de Homepage door op ons logo te klikken bovenaan.
Of keer terug naar uw account door op de knop “Terug naar Mijn
account” onderaan uw ontvangstbewijs te klikken.
8. U ontvangt twee orderbevestigingen binnen de 30 minuten na het
plaatsen van uw bestelling. De tweede e-mail die u zal ontvangen is uw
gedetailleerde orderbevestiging.
* Let op! Klik slechts één keer op de knop “Bestellen”. De verwerking van uw
bestelling kan enkele ogenblikken duren.
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Nog vragen?
Wij helpen u graag verder
mail@kingbelgium.be
+32 (0) 2 655 03 33
Rue du Cerf 190/1
1332 Genval
www.kingbelgium.be
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