
Extra mogelijkheden

Herhaalbestelling 
Een voorgaande bestelling nogmaals 
eenvoudig en snel bestellen. 

Snel bestellen
Heeft u alle artikelnummers bij de hand, hier 
kunt u direct op artikelnummer bestellen.

Kernassortiment
Hiermee bestelt u snel een complete serie.

Inlezen bestelling
Upload uw bestelling direct vanaf uw 
computer. Voor meer informatie over deze 
optie verzoeken wij u contact op te nemen  
met websales@tersteege.nl

Persoonlijke gegevens
Hier kunt u uw e-mailadres, wachtwoord en 
aanmelding voor de nieuwsbrief beheren. 

Artikelhistorie
Bekijk hier een overzicht van de artikelen 
die u in het verleden besteld heeft. 

Orderinformatie
Bekijk hier een overzicht van uw orders, met 
details zoals ordernummer, orderbedrag en 
factuurnummer.

Openstaande posten
Deze pagina geeft u een overzicht van
openstaande posten.

Naar de webshop
Ga direct naar webshop.tersteege.nl of via de 
website van Ter Steege www.tersteege.nl en 
klik vanuit daar op de button ‘webshop’.
U bevindt zich vervolgens op de inlogpagina 
van de webshop.

Inloggen 
Met uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt 
u op elk gewenst moment eenvoudig inloggen. 

Homepagina
Nadat u bent ingelogd bevindt u zich in 
de webshop. U vindt hier het volledige 
assortiment van Ter Steege ingedeeld in 
de artikelgroepen. U kiest eenvoudig een 
productgroep door op de foto te klikken.

Zoekfunctie
Wanneer u een specifiek artikel zoekt, kunt u 
in de zoekbalk uw zoekopdracht invoeren. U 
kunt onder andere zoeken op artikelnummer 
of omschrijving.

Bestellen
U kunt eenvoudig en snel een bestelling 
samenstellen. Bij elk artikel vindt u de prijs, 
de voorraad status (groen of rood) en uw 
gewenste bestelaantal.

Winkelwagen
U bekijkt de inhoud van uw winkelwagen 
eenvoudig door links bovenin te klikken op de 
button ‘ga naar winkelwagen’. 
In de winkelwagen heeft u de mogelijkheid 
het bestelaantal te wijzigen of een orderregel 
te verwijderen. Klikt u vervolgens op 
‘herberekenen’ dan ziet u het nieuwe 
orderbedrag. Wilt u de afleverdatum voor 
de gehele bestelling of per orderregel 
aanpassen? Dan is dit ook mogelijk!

E tersteege@tersteege.nl
W www.tersteege.nl
W www.artstoneplanter.nl
W www.worldofjet.nl

Showroom Rijssen
Nijverheidsstraat 53
7461 AD Rijssen
T +31 (0)548-535020
F +31 (0)548-518788 

Showroom Aalsmeer
Turfstekerstraat 21
1431 GD Aalsmeer
T +31 (0)297-321144
F +31 (0)297-345525

HANdlEIdINg WEBSHOP

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u eenvoudig contact met ons opnemen. Tijdens 
kantooruren zijn wij telefonisch bereikbaar op 0548-535020 of per e-mail: websales@tersteege.nl.

Inloggegevens aanvragen
Om gebruik te maken van de webshop dient u 
eenmalig uw inloggegevens aan te vragen. Ga 
naar de webshop en vul het online formulier  
‘klant worden’ in. U ontvangt van ons binnen 2 
werkdagen uw inloggegevens.  


