Handleiding – Industrie313
bestellen.industrie313.be

1. INLOGGEN/ACCOUNT AANMAKEN
Om een bestelling te starten, dien je eerst in te loggen of een account aan te maken. Heb je
nog geen account, raden we je aan om je te registreren. Zo hoef je niet telkens je gegevens
in te geven. Let op, je wachtwoord moet uit minstens 5 karakters bestaan.

Klik daarna op de knop ‘Afhalen’ wanneer je je bestelling ter plaatste wilt gaan afhalen. Klik
op ‘Catering’ wanneer je jouw bestelling op je werk wilt laten leveren. Let op, dit kan enkel
voor vooraf goedgekeurde bedrijven!
Staat jouw bedrijf nog niet tussen de lijst? Stuur dan een mailtje naar info@industrie313.be.

2. DETAILS KIEZEN
Wanneer je ‘Afhalen’ of ‘Catering’ hebt gekozen, krijg je in het laatste geval de mogelijkheid
om jouw afleverlocatie aan te duiden. Dit doe je door ‘Kies je catering locatie’ aan te klikken.
Duid het tijdstip aan waarop je je bestelling geleverd wenst te krijgen. Klik daarna op de knop
‘Bekijk menu’ om aan je bestelling te beginnen.

3. MENU
Je ziet een lijst van alle producten, gesorteerd per categorie. In de zwarte balk bovenaan kan
je ook eenvoudig en snel naar een andere categorie navigeren. Wanneer je op een product
klikt, verschijnt er een pop-up venster met een beschrijving en eventuele bijhorende opties die
je kan of moet kiezen. Afhankelijk van je schermgrootte kan je in deze pop-up nog scrollen
om overige opties te bekijken.

Na het toevoegen van een product, zal je in de rechterkolom de inhoud van je bestelling zien.
Daar kan je de hoeveelheden nog wijzigen.

4. BESTELLING AFRONDEN
Wanneer je je winkelmandje hebt bevestigd, krijg je nog even de details van je bestelling te
zien. Hier kan je nog eventuele opmerkingen in verband met je bestelling noteren en je naam
invullen (verplicht).

5. BESTELLING BETALEN
Duid hier de gewenste betaalmethode aan door op de knop ‘Wijzig’ te drukken. Bij het klikken
op de knop ‘Bestelling bevestigen’ ga je meteen door naar de betaalpagina.

