
Handleiding webshop 

F v.d. Vooren Medische Groothandel B.V.

Webshop: 

• Ga naar onze website: www.fvdvooren.nl

• Log in met je klantnummer, gebruikersnaam en wachtwoord

• Ga naar Mijn Favorieten ➨ er verschijnt een pagina met jullie klantenassortiment

• Klik op de 📁 en de productlijst zal tevoorschijn komen



Tips: 
Klik op de titel artikelnummer om de lijst op numerieke volgorde te zetten.  
Klik op de titel omschrijving om de lijst op alfabetische volgorde te zetten. 

Wil je alle artikelen onder elkaar hebben staan op 1 pagina ➨ kies dan voor alle onderaan de lijst. 



Bestellen: 

• Vul de hoeveelheden in en klik onderaan op bestellen (let hierbij goed op de besteleenheden)

• Let op! Er is nog niets besteld

• Zodra je bestellen hebt aangevinkt kom je weer terug op dezelfde pagina

• Rechts bovenaan in het winkelwagentje vind je de geplaatste bestelling terug

• Nu kan je verder winkelen of de bestelling afronden

• Klik op de winkelwagen en volg de vervolgstappen om de order af te ronden
en de bestelling te voltooien

• Na ongeveer 15 minuten ontvang je een automatische bestelbevestiging

Maak je eigen favorietenlijst: 

• Ga naar Mijn Favorieten ➨ aanmaken

• Geef de nieuwe lijst een naam: Sla deze op!

Voorbeeld: 
- Handschoenen
- Naam van een afdeling



Er zijn 2 manieren om de lijst te vullen met artikelen: 

• Zoek het artikel op en klik vervolgens op Toevoegen Favorieten

• Of vul op de nieuwe favorieten lijst steeds het gewenste artikelnummer in en druk op opslaan

Je zult zien dat deze lijst zich makkelijk vult. Dit is een productlijst waar je zelf producten aan toe kan voegen 

vanuit het klantassortiment. Ook het verwijderen gaat gemakkelijk door simpelweg het ✖ aan te vinken. 



Zoeken naar artikelen: 

Wij zijn druk bezig met het optimaliseren van de zoekfunctie om zo artikelen nog beter vindbaar te maken. 
Denk hierbij aan het gebruik van naam, begingedeelte van de artikelnaam, of gebruik van het artikelnummer of 
referentienummer als zoekmogelijkheid.  

Wanneer je beschikt over een artikelnummer zal het zoeken naar een artikel makkelijker zijn. Mocht dit niet 
het geval zijn dan is het zoeken per productgroep de snelste mogelijkheid.  

Voorbeeld: 

In te geven bij een zoekopdracht; handschoenen ➨ keuze uit diverse categorieën  ➨ maak specifieke 

keuze ➨ vind het product  

Staat het product niet weergegeven of kan het product niet gevonden worden, neem dan contact op met de 
Rayon Manager of afdeling Customer Service. 



Via Mijn Profiel kun je desgewenst de orderhistorie bekijken, een nieuw wachtwoord aanmaken of een 
nieuwe gebruiker aanmaken via het accountbeheer.  




