
Inleiding 
 

Belangrijk: Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze nieuwe webshop en al zijn 

functionaliteiten, adviseren wij om Google Chrome te gebruiken. 

Front page 

 

 
1. Hoofdnavigatie: Ontdek via het GEHELE ASSORTIMENT de diverse categorieën, blijf op de 

hoogte van actueel dranknieuws en volg onze evenementen. Op zoek naar inspiratie voor uw 
assortiment of hoe je de perfect serve maakt? Ook daar helpen wij graag bij. Verder kan alle 
relevante bedrijfsinformatie in deze navigatiebalk gevonden worden. Hierin is het ook 
mogelijk om via de contact functie vragen aan ons verkoopteam te stellen. Wanneer u een 
vraag heeft ingediend via het contactformulier proberen wij zo snel mogelijk contact met u 
op te nemen op. 

2. Onder de hoofdnavigatie vindt u nog een balk. In deze balk staan voornamelijk lijsten die 
Anker Amsterdam voor u heeft samengesteld met onze top50, nieuwe en aanbevolen 
producten en het brede assortiment eigen merken. Hier vindt u ook de Aanbiedingen. Tot 
slot ziet u ‘Kelder opruiming’ dit zijn producten die enige schade hebben en tegen zachte 
prijzen van u kunnen zijn.  

3. Zoekfunctie: Wanneer u een bepaald product zoekt is dit te vinden via de zoekbalk 
linksboven in het scherm. Het is mogelijk om specifieke producten te zoeken op: 
- Merk 
- Productnaam 
- Anker artikelnummer 
- EAN-code 
Deze manier van zoeken is erg handig om zo snel mogelijk bij het gewenste product te 
komen. 

4. Iconen: De iconen vindt u rechtsboven in het scherm. Deze iconen geven een directe link 
naar de volgende pagina’s: 
 

o          Mijn profile, Hier is het mogelijk om in te loggen op uw persoonlijke pagina 
 

o          Mijn winkelwagen, uw huidige order overzichtelijk te zien in de winkelwagen 
 

o          Mijn lijsten, 
 

 
 
 



Mijn Account 
Om in te loggen klikt u op het icoontje:  Nadat u bent ingelogd zal de hoofdpagina verschijnen. 

Deze pagina geeft een overzicht over al u persoonlijk gegevens en er is mogelijkheid deze gegevens 

hier aan te passen. 

 

1.  Profiel 

De profielpagina geeft een duidelijk overzicht van uw persoonlijke gegevens. Naast het beheren van 

uw eigen (contact)gegevens is dit de pagina die gebruikt kan worden wanneer u uw persoonlijk 

wachtwoord wilt wijzigen waarmee u inlogt op de webshop van Anker Amsterdam. 

2.  Adressen 

Deze pagina laat uw verschillende adressen zien. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het 

bedrijfsadres, Factuuradres en bezorgadres. Het is mogelijk om hier uw adresgegevens te veranderen 

en aan te geven wat uw bezorgadres is waar de producten worden afgeleverd.  

3. Order geschiedenis  

De order geschiedenis geeft u een overzicht van alle orders die in het verleden zijn geplaatst. U kunt 

hier uw ordergeschiedenis van de afgelopen drie jaar terug vinden. Het ordernummer, besteldatum 

en status van de order wordt hier ook weergegeven. 

Wanneer u drukt op ‘bekijk’ (bij de desbetreffende order waar u meer over wilt weten), komt u op de 

pagina met uitgebreide order informatie. Via deze pagina is het mogelijk om: 

- Een retouraanvraag te sturen 

- Schade te melden 

- Afwijking in levering te melden 

De reserveringsgeschiedenis laat u een overzicht zien van de producten die u in het verleden heeft 

gereserveerd omdat deze tijdelijk niet op voorraad zijn. Daarnaast geeft dit overzicht ook aan welke 

producten nog niet zijn geleverd aan u. Via deze pagina wordt aangegeven of gereserveerde 

producten nu wel beschikbaar zijn en wordt de mogelijk gegeven deze direct toe te voegen aan de 

winkelwagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. lijsten 

Het is mogelijk om veel tijd te besparen bij het bestellen van u producten. U kan namelijk uw eigen 

lijsten samenstellen op basis van favoriete of eerder gekochte producten, om die vervolgens 

gemakkelijk toe te voegen zijn aan uw winkelwagen. 

1. Naast uw eigen samengestelde voorkeuren worden er ook op basis van uw historische 

bestellingen lijsten opgesteld. Bijvoorbeeld de lijst ‘eerder gekocht’ deze lijst geeft alle 

producten weer die u al eerder heeft gekocht. 

2. ‘Top 30 producten’ geeft een lijst weer van de 30 meest gekochte producten door u op de 

webshop. Deze producten worden samengesteld door middel van u eerdere bestellingen.  

3. Naast de bovengenoemde lijsten heeft ook nog ‘favorieten’. Hier komen de producten in te 

staan die u heeft gemarkeerd met het ‘hartje’. 

4. Ook biedt de webshop van Anker Amsterdam u de mogelijk zelf lijsten samen te stellen van 

producten die u wellicht voor een bepaald evenement of feestdag wilt bestellen. Dit is 

mogelijk via de knop ‘nieuwe lijst+’. Zo is het mogelijk een lijst te maken voor bijvoorbeeld 

een special feestdag zoals koningsdag of voor de kerstdagen.  

 

 

  



5. Reservering 
 

1. Wij bieden de mogelijkheid om orders te reserveren die u op dit moment nog niet nodig 
heeft maar in de toekomst graag eens wilt bestellen. Door producten te selecteren in een 
order en op de winkelwagen te drukken komt u in het bestel scherm. Hierin is het mogelijk 
om de huidige order te reserveren door te klikken op ‘Maak een reservering van deze 
order’. Op deze manier kunt u producten op een later moment bestellen zonder het risico te 
lopen dat de producten niet meer op voorraad zijn. 

 
Let op: het is alleen mogelijk om een order in z’n geheel te reserveren.  

 
De producten die u reserveert worden bij de eerstvolgende order bovenaan uw winkelwagen 
getoond. Hier kunt u beslissen de betreffende producten met de huidige order mee te laten 
komen. Wilt u de producten nog niet ontvangen, dan kan dit tot 3 keer uitgesteld worden. 
Daarna worden de producten automatisch toegevoegd aan de betreffende order. Deze 
reserveringen zijn terug te vinden wanneer u klikt op het icoontje ‘Profiel’ en dan vervolgens 
links op ‘Reserveringen’ klikt. Deze pagina geeft een overzicht van de recente orders die u 
heeft gereserveerd.  

 
Belangrijk bij het selecteren van uw reserveringen is dat u kiest voor ophalen/bezorgen. 

 
2. Mocht u geen reservering willen maken maar gelijk overgaan tot bestellen dan is het 

mogelijk om ervoor te kiezen om de producten op te halen of te laten bezorgen. Wanneer u 
kiest voor het laten bezorgen van u producten is het mogelijk om een gewenste 
bezorgdatum aan te geven. Wanneer u voor 10:00 uur besteld heeft kunnen de producten 
morgen al in huis zijn.  

 
3. Ook is het mogelijk om uw bezorg adres te wijzigen. Dit kan door op de knop ‘Bewerk’ te 

drukken. U krijgt een pop-up scherm met de mogelijkheid om een ander bezorgadres te 



kiezen. 

 

Product pagina 
De product pagina geeft een duidelijke omschrijving van onze producten. Daarnaast geeft deze 

pagina een actuele afbeelding, de inhoudsmaten en varianten van het product weer. Producten 

kunnen vanaf deze pagina worden toegevoegd aan uw winkelwagen.  

De belangrijkste informatie die u op de product pagina kunt vinden zijn: 

1. Een uitgebreide omschrijving van het geselecteerde product. 

2. De verschillende inhoudsmaten waarin het product verkrijgbaar is (waarbij de geselecteerde 

maat onderstreept is) 

3. Een duidelijk overzicht van alle varianten. Als u nog producten mist, kunt u op deze manier 

eenvoudig producten toevoegen. De blauwe soorten zijn verkrijgbaar in de geselecteerde 

hoeveelheid. De soorten in het grijs zijn alleen beschikbaar in een andere inhoudsmaat. 

4. Producten toevoegen aan uw winkelwagen kan gemakkelijk door het gewenste aantal in te 

voeren en op ‘bestel’ te drukken. De producten komen automatisch in uw winkelwagen 

terecht. Wanneer het product al in uw winkelmand zit ziet u het aantal boven de bestel knop 

staan. (8) 

5. Wanneer u dit product vaker wilt bestellen kunt u door van middel één klik op het hartje het 

product toevoegen aan uw ‘favorieten’. Via deze manier creëert u een eigen lijst, wat 

bestellen in de toekomst een stuk makkelijker en sneller maakt.  

6. Als het product niet voorradig is ziet u onderaan de producttegel in rode letters: NIET OP 

VOORRAAD 

7. U hoeft niet gelijk teleurgesteld te zijn wanneer een product niet op voorraad is. Het is mogelijk 

om het product aan te vinken door op de tekst ‘GEEF SEINTJE’ te klikken. Wanneer wij het 

product weer op voorraad hebben krijgt u een seintje in de mail dat het product weer te 

bestellen is. 



 

 

 

 


