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Zonder in te loggen kunt u ons assortiment wel bekijken, maar u ziet geen prijzen en u kunt niet bestellen.
Om in de Joosten Kunststoffen webshop te kunnen bestellen moet u als debiteur bij ons zijn aangemeld.

Bent u nog geen debiteur? Ga naar Mijn Account (1), klik op Nieuw Account en vul uw gegevens in (2). Nadat wij een 
debiteurennummer hebben aangemaakt ontvangt u inloggegevens voor de webshop en kunt u inloggen (3).

Bent u al klant maar u heeft nog geen inloggegevens? Ga naar Mijn Account (A1), klik op Nieuw Account, vul uw 
gegevens in (2) en vink “Ik ben een bestaande klant” aan. Na controle van uw gegevens ontvangt u inloggegevens voor 
de webshop en kunt u inloggen (3).
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Bent u in het bezit van inloggegevens voor onze oude webshop? Ga naar Mijn Account (1), klik op Inloggen en 
voer het mailadres in dat verbonden is aan de webshop en uw oude wachtwoord. Hierna moet u verplicht een nieuw 
wachtwoord (4) aan te maken. Voortaan gebruikt u uw mailadres en het nieuwe wachtwoord om in te loggen (3).

Bent u reeds in het bezit van inloggegevens? Ga naar Mijn Account (1), klik op Inloggen en voer uw gebruikersnaam 
en wachtwoord in (3).

Bent u uw wachtwoord vergeten? Ga naar Mijn Account (1), klik op Inloggen en klik op Ik ben mijn wachtwoord 
vergeten. Bij Naam voert u het mailadres in dat u gebruikt om in te loggen. Vervolgens klikt u op Stuur mij een wacht-
woord-reset link. Hierna ontvangt u een mail met een link om een nieuw wachtwoord aan te maken.

INLOGGEN (vervolg)
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Na inloggen vindt u in Mijn account (5) uw account- en adresgegevens, uw bestelgeschiedenis in onze webshop, uw 
totale bestelgeschiedenis bij Joosten Kunststoffen tot een jaar terug, uw back-orders en bestanden die speciaal voor u 
zijn klaargezet.

2. MIJN ACCOUNT
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2.1. Adresgegevens aanpassen
Onder Accountgegevens (6) vindt u het adres dat gekoppeld is aan uw account. Via de website kunt u uw adresge-
gevens niet zelf aanpassen. Via de link Accountgegevens wijzigen (6) kunt u een mail sturen met het verzoek om de 
gegevens aan te passen.

2.2. Wachtwoord wijzigen
Onder Login gegevens (6) vindt u het mailadres dat als inlognaam gebruikt wordt om in te loggen. Via de link Wacht-
woord wijzigen kunt u zelf uw wachtwoord wijzigen. Vanwege privacy redenen is uw wachtwoord niet bij ons bekend.

2.3. Afleveradressen toevoegen, wijzigen of verwijderen
Onder Afleveradressen (6) staan uw afleveradressen. U kunt hier afleveradressen wijzigen, verwijderen of nieuwe adres-
sen aanmaken.



2.4. Gebruikers toevoegen, wijzigen of verwijderen
Als hoofdgebruiker van het account heeft u de mogelijkheid om gebruikers binnen uw organisatie eigen toegang tot de 
webshop en permissies te geven. 

Onder Gebruikers beheren (6) vindt u de link Nieuwe gebruiker toevoegen. Hier kunt u de gegevens van de nieuwe 
gebruiker invoeren (7). Naast de persoonlijke gegevens kunt u aangeven welke bestelpermissie de nieuwe gebruiker 
krijgt. Met Ongelimiteerd kan de gebruiker zonder restricties bestellen. Met Limiet per bestelling kunt u een maximaal 
orderbedrag per bestelling ingeven. Met Geen permissie kan de gebruiker de netto prijzen inzien, maar niets bestellen.

Na aanmaken van een nieuwe gebruiker ontvangt deze een activatiemail waarmee de gebruiker zelf een wachtwoord 
aan moet maken.

Via Wijzigen kunt u de gegevens aanpassen of de gebruiker helemaal verwijderen.

MIJN ACCOUNT (vervolg)
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2.5. Bestelgeschiedenis bekijken
Onder Bestelgeschiedenis weborders (8) vindt u de door u geplaatste weborders.

Onder Bestelgeschiedenis vindt u alle door u geplaatste bestellingen, inclusief rechtstreeks geplaatste orders, tot een 
jaar terug.

MIJN ACCOUNT (vervolg)
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2.6. Backorders bekijken
Onder Backorders (9) vindt u de backorders voor al uw bestellingen, zowel weborders als rechtstreeks geplaatste or-
ders.

9



2.7. Prijslijst downloaden
Onder Download bestanden (10) is het mogelijk uw eigen netto prijslijst te genereren. Door te klikken op Klik hier om 
uw prijslijst te genereren wordt uw persoonlijke prijslijst gegeneerd en kunt u deze vervolgens downloaden door op het 
bestand te klikken.

Afhankelijk van de mogelijkheden van uw eigen systeem is deze prijslijst te importeren in uw calculatie software. Update 
uw prijslijst regelmatig om deze actueel te houden.

MIJN ACCOUNT (vervolg)
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Klik in de menubalk op Webshop (11) en kies vervolgens een Artikelhoofdgroep.
3. NAVIGEREN BINNEN DE WEBSHOP

12

pag . 7

11

Vervolgens kunt u een keuze maken uit de verschillende Subgroepen binnen deze hoofdgroep. 

Wanneer u een keuze heeft gemaakt voor een Subgroep, dan ziet u een Artikeloverzicht (12) van de artikelen binnen 
deze subgroep.

Onder het hoofdmenu ziet u het pad (12.1) van hoofdgroep tot het artikel. U kunt eenvoudig terug door op Producten, 
de Hoofdgroep of Subgroep te klikken.

Klik op het Informatie-icoon (12.2) voor beknopte informatie over het artikel.
Door op een artikel in het Artikeloverzicht te klikken krijgt u de uitgebreide Productinformatie (13) van het gekozen artikel.

2
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Wanneer u naar onderen scrolt ziet u de Technische specificaties (13.1), te downloaden documenten (13.2) en even-
tuele Gerelateerde artikelen (14) die handig zijn om mee te bestellen. 

NAVIGEREN BINNEN DE WEBSHOP (vervolg)
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Wanneer u naar onderen scrolt ziet u de Technische specificaties (13.1), te downloaden documenten (13.2) en even-
tuele Gerelateerde artikelen (14) die handig zijn om mee te bestellen. 
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4.1. Zoeken met behulp van de zoekfunctie
Boven de menubalk bevindt zich het Zoekvenster (15).

Wanneer u hier begint met typen, krijgt u meteen suggesties voor producten en pagina’s die betrekking hebben op uw 
zoekterm.

Door op de artikelnaam te klikken gaat u rechtstreeks naar het artikel. 

4. ZOEKEN IN DE WEBSHOP
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4.2. Zoeken met behulp van de filters
Wanneer u in het menu op Webshop klik en vervolgens op de afbeelding van een hoofdgroep klikt, dan kunt u binnen 
deze hoofdgroep zoeken met behulp van de ingebouwde Filters (16). Door een filter aan te vinken wordt de selectie 
van subgroepen meteen bijgewerkt. Vervolgens kunt u eventueel een volgend filter aanvinken om de selectie verder te 
verkleinen.



5.1. Artikelen toevoegen aan de winkelwagen
U kunt artikelen toevoegen aan uw winkelwagen tijdens het gebruik van de zoekfunctie, op subgroepniveau en op artikel-
niveau wanneer er een winkelwagen icoon achter een artikel staat.

5.2. Winkelwagen bekijken
Klik op de Winkelwagen (17) rechts bovenin het scherm om de geselecteerde artikelen te bekijken. Klik vervolgens op Ga 
naar winkelwagen om naar uw winkelwagen te gaan.

5. WINKELWAGEN
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5.3. Winkelwagen wijzigen of artikelen verwijderen
U kunt het aantal van een artikel wijzigen door het aantal te wijzigen en op het grijze icoontje (18.1) te klikken. Door op het 
grijze kruisje (18.2) achter de prijs te klikken kunt u een artikel verwijderen uit uw winkelwagen. Door links onderaan op 
Winkelwagen leeg maken (19) te klikken verwijderd u alle artikelen uit de winkelwagen.

2
1



6.1. Winkelwagen
Na controle van uw winkelwagen klikt u op Volgende stap (20) om verder te gaan met het bestelproces.

6. BESTELPROCES
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6.2. Bestelgegevens
In het venster Bestelgegevens (21) kiest of voert u het juiste Afleveradres in. Vervolgens voert u een Werknaam of 
werknummer in als referentie. Uw kiest de gewenste Afleverdatum en geeft in het veld Commentaar eventueel extra 
instructies. Hierna vinkt u aan dat u op de hoogte bent van de Algemene voorwaarden en klikt u op Volgende stap.



6.3. Bestelling plaatsen
In het venster Bestelling plaatsen (22) klikt u na controle op Bestelling plaatsen. 

Mocht u nog wijzigingen aan willen brengen, klik dan op Terug.

BESTELPROCES (vervolg)
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6.4. Bestelling geplaatst
Uw bestelling is geplaatst (23). Na controle van de voorraad en uw gewenste afleverdatum ontvangt u van ons een be-
vestiging van uw bestelling.



Ga in Mijn Account naar Bestelgeschiedenis zoals omschreven in het hoofdstuk 2.5. Bestelgeschiedenis.

Klik op een eerder geplaatste bestelling (24) om deze te bekijken. Klik onderaan de pagina op Uit de order bestellen (25).

7. BESTELLING OPNIEUW PLAATSEN
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Wijzig eventueel het aantal en klik op de Winkelwagen (26) achter het artikel om deze opnieuw aan uw winkelwagen toe 
te voegen.

Ga naar uw winkelwagen om de bestelling te plaatsen zoals omschreven in het hoofdstuk 6. Bestelproces.



U kunt uw winkelwagen opslaan als projectlijst. Met behulp van deze functie kunt u projecten calculeren, verschillende 
versies maken, aanpassen en bewaren om er later verder aan te werken of te bestellen.

8.1. Projectlijst aanmaken
Klik in de winkelwagen op Opslaan als projectlijst (27). Geef de lijst een naam en sla deze op (28).

8. PROJECTLIJSTEN
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8.2. Projectlijst bekijken en aanpassen
Ga naar Mijn lijsten (29) en klik op Projectlijsten. Klik op het project dat u wil bekijkenof aanpassen (30). Wijzig eventueel 
het aantal en klik op het grijze icoontje of verwijder een artikelen. Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.



8.3. Projectlijst bestellen
Klik op Uit deze projectlijst bestellen (31). Wijzig eventueel de aantallen en klik op Lijst toevoegen aan winkelwagen 
(32). Ga naar uw winkelwagen om de bestelling af te ronden zoals omschreven in het hoofdstuk 6. Bestelproces.

PROJECTLIJSTEN (vervolg)
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8.4. Artikelen toevoegen aan een projectlijst
Wanneer u artikelen wil toevoegen aan uw projectlijst volgt de procedure zoals hierboven beschreven (zoek de projectlijst 
en zorg dat deze in de winkelwagen komt).

Vervolgens zoekt u in de webshop de gewenste artikelen en voegt u deze toe aan uw winkelwagen.

Vervolgens klikt u op Opslaan als projectlijst. Geef de projectlijst een nieuwe naam of behoudt de naam en vink Over-
schrijf bestaande lijst (28) aan en sla de lijst op.



Met favorieten kunt u eenvoudig een lijst samenstellen met producten die u wilt bewaren.

9.1. Artikelen toevoegen aan favorietenlijst
Klik in het Artikeloverzicht (33) op het sterretje. Kies een bestaande favorietenlijst om het artikel aan toe te voegen of 
klik op Nieuwe favorietenlijst aanmaken (B34) om een nieuwe lijst aan te maken. Geef de nieuwe lijst een naam en sla 
deze op.

9. FAVORIETEN
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9.2. Favorietenlijsten bekijken en aanpassen
Ga naar Mijn lijsten (35) en klik op Favorieten. Klik op de favorietenlijst die u wil bekijken (36).

Klik op Wijzigen (36.1) om de naam van de favorietenlijst aan te passen of de lijst helemaal te verwijderen (36.2).

Verwijder een artikel uit de favorietenlijst door het sterretje achter de winkelwagen aan te klikken (36.1).

Klik op Wijzigen (36.2) om de naam van de favorietenlijst aan te passen of de lijst helemaal te verwijderen (37).

362 1
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9.3. Bestellen vanuit een favorietenlijst
Wijzig het aantal en klik op de Winkelwagen (38) om het artikel aan uw winkelwagen toe te voegen en te bestellen volgens 
de bestelprocedure.

FAVORIETEN (vervolg)
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U kunt eenvoudig soortgelijke producten met elkaar vergelijken in een duidelijk overzicht.

10.1. Artikelen toevoegen aan vergelijking
Vink in het Artikeloverzicht (38) de optie Vergelijken aan. Vervolgens opent automatisch een pop-up (39) met het ge-
selecteerde artikel. Sluit de pop-up om nog een artikel aan de vergelijking toe te voegen. Wanneer u alle te vergelijken 
artikelen hebt geselecteerd klikt u in de pop-up op Naar vergelijking (40) om de vergelijking (41) te bekijken. 

10. VERGELIJKEN
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10.2. Vergelijking bekijken en aanpassen
Naast het bekijken via de pop-up is het ook mogelijk om vanuit Mijn Lijsten (42) de vergelijking te bekijken.

De vergelijking is aan te passen door de checkbox (41) van het artikel uit te vinken, het artikel verdwijnt hierdoor uit de 
vergelijking.

Klik op Toon alleen verschillen (43.1) om alleen de specificaties waarin de artikelen onderling verschillen te bekijken.

VERGELIJKEN (vervolg)
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Bestellen vanuit de vergelijking
Wijzig het aantal en klik op de Winkelwagen (43.2) om het artikel aan uw winkelwagen toe te voegen en te bestellen 
volgens de bestelprocedure.
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