
De Q Plus website

De website van Q Plus, is meer dan alleen een online catalogus. De website moet voor onze klanten een 
meerwaarde bieden, de website biedt ingelogde gebruikers veel gemak en voordelen. 
Hierbij zullen we een aantal zaken voor u toelichten, zodat u weet wat onze website u te bieden heeft.  

Inloggegevens
Iedereen kan de Q Plus website bezoeken en raadplegen. Om gebruik te kunnen maken van de extra 
functionaliteiten heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Indien u al klant bent bij Q Plus en u heeft nog 
geen inloggegevens of u wilt nieuwe inlog gegevens ontvangen, stuur een e-mail naar verkoop@qplus.nl. 
Vervolgens ontvangt u uw persoonlijk inloggegevens per e-mail. Bent u nog geen klant? Meldt u zich dan aan via 
onze website en binnen enkele minuten kunt u gebruik maken van de vele voordelen. Uw persoonlijke condities 
zullen zo snel mogelijk, voor u inzichtelijk gemaakt.

Klik hier om in te loggen of om een account aan te maken

Nog geen account? Dan meldt u zich hier aan.



Eenmaal Ingelogd
Uiteraard wordt de website vooral gebruikt om producten efficiënt te bestellen. Wist u dat webbestellingen t.o.v. 
fax, e-mail en telefonische orders, eerder franco geleverd worden? (€100.- i.p.v. €360) en orders onder €100.- 
worden voor slechts €4.50 verstuurd i.p.v. €9.70. Meteen een goede reden om online uw bestellingen te plaatsen. 

Bekijk online 24/7 uw order status, uw laatste 10 orders en openstaande facturen

Download uw persoonlijke prijslijst als importeerbaar bestand naar excel (.csv), inclusief uw condities. 

Eenvoudig uw persoonlijke- en bedrijfsgegevens aanpassen.



Bestellen via online catalogus
Eenmaal ingelogd kunt u via onze webshop uw producten bij elkaar zoeken en aan uw winkelwagen toevoegen. 
Door met de muis over de prijsknop te bewegen kunt u meteen de aantallen invoeren, wilt u eerst meer 
productinformatie en downloads terug vinden, klik dan op info u kunt meer productinformatie. 

Overzichtelijk bestellen vanuit de productmatrices

Als u reeds de productcodes weet, hoeft u deze niet persé via de website op te zoeken. U kunt via Quick order 
eenvoudig uw bestelling invoeren. Ook kunt u hier Q Plus producten invoeren die (nog) niet op de website terug te 
vinden zijn. Hier kunt u ook de voor u klant-specifieke producten bestellen.

Klik vervolgens op “winkelwagen bijwerken”

De producten staan in de winkelwagen.

Bestellen via Quick Order



Bestellijst omzetten naar offerteaanvraag
Heeft u een groot project of wilt u een prijsbevestiging ontvangen voor een aantal producten, dan kunt u 
eenvoudig de inhoud van uw winkelwagen omzetten naar een offerteaanvraag.  

Een reeds verwerkte order opnieuw bestellen
Het kan altijd voorkomen dat u een order opnieuw wilt bestellen, u hoeft deze dan niet volledig opnieuw in te voeren. Ga naar uw
orderoverzicht en selecteer “bestelling bekijken”  



Stuklijsten
Als u met regelmaat dezelfde artikelen besteld, kunt u deze opnemen in een stuklijst. Vervolgens kunt u met één 
druk op de knop een hele verzameling producten toevoegen aan uw bestelling. 

Het kan handig zijn om de door u bestelde producten op locatie te laten leveren. Voor een eenmalige zending 
selecteer “nieuw adres”. U kunt ook een afleveradres uit uw adresboek selecteren. Voor het toevoegen aan uw 
adresboek; ga naar beheer adressen en voeg  het adres toe aan uw adresboek.

Ga naar adresboek.

Nieuw adres toevoegen.

Bestelling laten leveren op alternatief adres 

Maak een stuklijst of selecteer een bestaande. 
U kunt ook een .CSV importeren! 

Klik vanuit de matrix op product info en voeg toe. 



Inhoud winkelwagen exporteren naar excel
Het is mogelijk om de inhoud van uw winkelwagen te exporteren naar een Excel bestand.  
Reuze handig als u zelf een offerte wilt maken aan uw klant.  


