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Belangrijke informatie:
Deze handleiding is geschreven voor het gebruik van het bestelportaal op desktop. Voor
mobiel en tablet gebruik, kunnen buttons / onderwerpen die aan bod komen op een andere
plek in het scherm worden weergegeven.
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Inloggen
Ga naar het bestelportaal om in te loggen via https://qrs.shop.nl.
Direct verschijnt het login scherm op uw beeldscherm. Hier geeft u, uw verkregen gebruikersnaam en
wachtwoord in en klik op “Inloggen”.

Wachtwoord vergeten?
Klik dan op de blauwe letters “Wachtwoord vergeten?”, vul uw gebruikersnaam in en klik vervolgens
op “Stuur mij een wachtwoord reset”. U ontvangt op het geregistreerde E-mailadres een link om uw
wachtwoord te resetten.

Registreren?
Bent u nog niet geregistreerd als klant bij QRS? Wij verzoeken u contact op te nemen met
salessupport@qrs.nl zodat zij u kunnen registreren.
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Uw account
Om uw account te beheren en gegevens te kunnen aanpassen, gaat u naar uw profielpagina. Klik
rechtsboven op de naam van uw firma of ga via het navigatiemenu aan de linkerzijde naar het kopje
“profiel”.

Aan de linkerzijde in het navigatiemenu, zijn onderstaande gegevens te vinden. U kunt deze
gegevens zelf beheren en hierin wijzigingen aanbrengen.

Mijn gegevens
Debiteurgegevens

Wachtwoord wijzigen
Mogelijkheid tot het wijzigen van uw wachtwoord.

Afleveradressen
Indien u gebruik wil maken van diverse afleveradressen, kunt u deze hier toevoegen. Bij het plaatsen
van een bestelling, kiest uzelf voor het juiste afleveradres.

Contacten
Contactpersonen binnen uw organisatie.
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Klantenservice
Aan de linkerzijde in het navigatiemenu van het bestelportaal, staat het kopje “klantenservice”. Als u
hierop klikt, komen de onderstaande punten aan bod.

Orderhistorie
Zodra u op “orderhistorie” klikt, ziet u alle orderdetails en een overzicht van uw bestellingen. Klikt u
vervolgens op een order, zal deze zich openen in een pop-up venster. Hier kunt u naast uw gehele
order, ook uw pakbon en factuur inzien.

Veelgestelde vragen
Hier vindt u de veelgestelde vragen van onze klanten.

Over ons
Bedrijfsinformatie over QRS.

Algemene voorwaarden
Hier vindt u de algemene voorwaarden van toepassing op QRS.
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Bestellen
In het navigatiemenu aan de linkerzijde van het bestelportaal, vindt u het kopje “bestellen”. Als u
hierop klikt, is onderstaande informatie daar te vinden.

Alle Producten
Alle producten die wij binnen QRS aanbieden zijn hieronder te vinden. De producten zijn geordend in
verschillende productcategorieën. Gemakkelijk producten zoeken, doet u via de zoekbalk bovenaan
de pagina.

Snel bestellen
Wilt u snel bestellen en heeft u de artikelnummers of de productomschrijving bij de hand? Dan kunt
u hier gemakkelijk, op een snelle manier uw order invoeren zonder door de gehele shop te
navigeren.

Favorieten
Uw favorietenlijst beheert u hier.
Een artikel toevoegen aan uw favorietenlijst? Ga naar de productpagina van desbetreffend artikel en
klik op “toevoegen aan favorieten”. Dit kleurt vervolgens geheel rood. Door er nogmaals op te
klikken, verwijdert u het artikel weer van uw favorietenlijst.
Een andere manier om artikelen van uw favorietenlijst te verwijderen, doet u via de pagina
“favorieten”. Hier klikt u op het hartje om het artikel te verwijderen van uw favorietenlijst. Tevens
kunt u hier gemakkelijk producten van uw favorietenlijst toevoegen aan uw bestelling.
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Winkelwagen
Om naar het winkelwagentje te gaan, klikt u rechtsboven op de afbeelding en het woord
“winkelwagen”. Hier ziet u een opsomming van de producten, de aantallen, de prijs etc. van de
producten die door u in de winkelwagen zijn geplaatst.
Een product plaatst u gemakkelijk in de winkelwagen door op “bestellen” te klikken op de
productpagina.

Ander afleveradres
Indien u de bestelling op een ander afleveradres wil laten bezorgen, dat afwijkt van het standaard
afleveradres, dan kunt u dat op deze pagina aangeven.

Eigen referentie
Mocht u de voorkeur hebben om aan uw bestelling een eigen referentienummer te koppelen, dan
kunt u dat op deze pagina aangeven.
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