
Geachte relatie, 

Bijgaand vindt u de handleiding bestellijsten. In deze handleiding gaan wij dieper in op  

het beheren en gebruiken van meerdere bestellijsten, het kopiëren en verzenden van  

de bestellijsten en leest u waar u de facturen terugvindt van verzonden bestellingen en hoe  

u eventuele retourzendingen kunt aanmelden. Heeft u desondanks vragen, dan kunt u te  

allen tijde contact opnemen met onze klantenservice op 0548-536 666, via info@heutink.nl  

of u belt uw vertrouwde adviseur. Wij helpen u dan graag verder.

HANDLEIDING HEUTINK.NL   BESTELLIJSTEN
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1 BESTELLIJSTEN

Op Heutink.nl bestelt u middels bestellijsten. Deze bestellijsten zijn geavanceerde versies van de winkelwagentjes, zoals u deze op 
andere websites gewend bent. Echter, het werken met bestellijsten is flexibeler en veelzijdiger dan een standaard winkelwagentje.
Vanuit de starthulp heeft u de mogelijkheid gehad om bestellijsten vanuit de oude omgeving mee te nemen naar de nieuwe website.  
U kunt ook nieuwe bestellijsten aanmaken. Tevens kunt u bestaande bestellijsten kopiëren naar andere gebruikers binnen uw school. 
Handig wanneer u voorheen een enkel account had, maar nu gaat werken met meerdere accounts! Uw collega’s kunnen dan  
eenvoudig vanuit hun eerdere bestellijsten een nieuwe bestelling aanmaken.
 

Bestellijst maken
Op Heutink.nl start iedere nieuwe klant met een ”Standaard bestellijst”. Klanten die vanuit de oude webshop bestellijsten hebben 
meegenomen zien deze bestellijsten. U kunt na inlog direct artikelen toevoegen aan een bestellijst. Daarnaast is het ook mogelijk 
nieuwe bestellijsten aan te maken. Hieronder vindt u meer informatie over de standaard bestellijst en het maken van nieuwe  
bestellijsten.
 

Overzicht bestellijsten
Zo vindt u uw bestellijsten in de ”Mijn Heutink”-omgeving:



4

Bestellijst bekijken

Bestellijst kopiëren 

De bestellijst als PDF downloaden

Artikelen van een andere bestellijst importeren

De bestellijst opslaan als sjabloon

De bestellijst actief maken

De bestellijst leegmaken 

De bestellijst verwijderen

Achter de vierde kolom vindt u een knop met daaronder de opties voor de bestellijst. U heeft de keuze uit de volgende opties:
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Bestellingen inkijken en wijzigen
Wilt u een bestelling inkijken? Kijken welke producten u in deze bestelling hebt geplaatst? Kijken wanneer deze bestelling wordt 
geleverd en wat de status is? Of wilt u uw bestellingen controleren? In de ”Mijn Heutink” omgeving vindt u alles wat u nodig heeft.

Bestellijst actief maken
Wanneer u met meerdere bestellijsten werkt, dient u aan te geven welke bestellijst op dat moment actief is. Wanneer u in  
de Heutink webshop artikelen aan een bestellijst toevoegt (zonder daarbij een specifieke bestellijst aan te wijzen) worden de  
artikelen toegevoegd aan de actieve bestellijst. U herkent de actieve bestellijst door het sterretje achter de titel in ”Mijn Heutink” >  
”Mijn bestellijsten”. Bovendien ziet u na een klik op het winkelwagentje boven in beeld welke bestellijst actief is. 

U maakt de bestellijst actief door op het tandwieltje achter de bestellijst te klikken en te selecteren op: ”Actief maken”.

2 BESTELLINGEN INKIJKEN EN WIJZIGEN
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Verzonden bestellingen
Zodra u een bestelling hebt geplaatst, verschijnt deze onder ”Verzonden bestellingen”. Hier treft u een overzicht van de door u  
verzonden bestellingen. Tevens ziet u hier (indien u autorisator bent binnen uw organisatie) uw geautoriseerde bestellingen.

Klik op het tandwiel achter de verzonden bestelling om:

De verzonden bestelling te kopiëren naar een nieuwe bestellijst

De verzonden bestelling als PDF te downloaden

Track en Trace informatie van deze verzonden bestelling te bekijken

De artikelen van deze verzonden bestelling te exporteren  

naar een bestaande bestellijst
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Openstaande bestellingen
Hieronder tonen wij u de orderregels die wij nog voor u open hebben staan. Hier vindt u eventuele backorders, 
artikelen die in herdruk zijn of de artikelen waarvan u heeft aangegeven dat u ze op een later tijdstip wenst te ontvangen.  
U kunt op het ‘i’tje klikken voor meer informatie over het desbetreffende product.

Naam van een bestellijst wijzigen
U kunt de naam van een bestellijst wijzigen (met uitzondering van de Standaardlijst, als u deze van naam wilt wijzigen dient u  
hier een kopie van te maken en dan de naam te wijzigen) door na het openen van de bestellijst op “Naam wijzigen” te klikken: 
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3 BESTELLIJSTEN KOPIËREN NAAR COLLEGA’S

Naast het inkijken en kopiëren van bestellingen kunt u ook bestellijsten kopiëren naar collega’s. Handig wanneer  
u eerst vanuit één account werkte en nu via verschillende accounts. Zo kunnen collega’s werken vanuit vorige  
bestellijsten! Een bestellijst kopiëren naar een collega kunt u bij ´Mijn bestellijsten .́ 

Willem van Beek
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4 ARTIKELEN AAN EEN BESTELLIJST TOEVOEGEN

U kunt op de nieuwe website op verschillende manieren artikelen toevoegen aan de bestellijst. 
Via de sitenavigatie,via de Snelinvoer en via de Methodecalculator.

Via site navigatie
De navigatie op Heutink.nl is gewijzigd. Het is nu mogelijk om op verschillende manieren artikelen toe  
te voegen aan de bestellijst, via bijvoorbeeld de productsliders of direct vanuit de zoekresultaten:

Naast het toevoegen van de producten aan de actieve bestellijst kunt u ook producten toevoegen aan andere bestellijsten,  
middels het optiescherm naast het winkelmandje:

Productsliders Zoekresultaten
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Artikelen toevoegen aan bestellijst via Snelinvoer
De nieuwe website werkt met een vernieuwde ”Snelinvoer”. Deze is alleen zichtbaar na inlog. De knop bevindt zich naast  
de zoekbalk bovenin uw beeld. De snelinvoer is handig als u op de hoogte bent van de Heutink artikelnummers en deze snel  
aan een bestellijst wilt toevoegen.

Voor het invoeren van bestellingen via de Snelinvoer is alleen de enterknop nodig. 
De muis is niet nodig. Doorloop de onderstaande stappen:

Vul naast ”Artikelnummer” het Heutink artikelnummer in, zonder punten

Druk vervolgens op enter. U ziet nu het door u ingevoerde product

Geef de aantallen in en druk weer op enter. Het artikel is nu toegevoegd aan uw actieve bestellijst

U kunt nu het volgende artikelnummer invoeren en de stappen herhalen



Een bestelling plaatsen via Mijn Heutink
1. Ga naar ”Mijn Heutink” en klik op  

”Mijn bestellijsten”. Hier treft u een  
overzicht van uw bestellijsten. 

2. Vink in de eerste kolom de bestellijst(en)  
die u wilt bestellen aan.

• Wilt u meerdere bestellijsten tegelijk  
plaatsen, zie de volgende pagina.

3. Klik vervolgens op ”1 bestelling plaatsen”.

4. Vervolgens komt u in het scherm waar  
u uw gegevens kunt controleren, en een  
referentie kunt invullen. U kunt hier ook  
in het opmerkingen veld uw opmerkingen  
kwijt. Is alles correct? Klik dan op  
Bestelling plaatsen.

• Kloppen uw organisatie gegevens niet,  
neem dan contact op met Heutink.

5. U komt nu op de bedank pagina,  
waarop u informatie aantreft over  
de afhandeling van uw bestelling.

6. Daarnaast ontvangt u per email een  
bevestiging van uw bestelling.

7. De bestelling staat nu bij ”Verzonden  
bestellingen” in de ”Mijn Heutink”- 
omgeving. Hier kunt u de status volgen,  
een PDF download of een kopie maken  
voor een nieuwe bestelling.
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5 BESTELLING PLAATSEN

Is uw bestellijst gereed om als bestelling geplaatst te worden? In de ”Mijn Heutink” omgeving is het plaatsen van een  
bestelling zeer eenvoudig. Zakelijke klanten kunnen bij Heutink op rekening kopen. Lees hieronder hoe een bestelling  
door zakelijke klanten geplaatst kan worden. Voor particulieren is het bestelproces gelijk aan dat van een zakelijke klant,  
met uitzondering van het betalen. Particulieren kunnen bij Heutink niet op rekening kopen, maar rekenen af met iDeal.
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Meerdere bestellingen tegelijk plaatsen
U kunt op Heutink.nl ook meerdere bestellijsten tegelijk als bestelling plaatsen.  
Doorloop daarvoor onderstaande stappen:

1. Ga naar ”Mijn Heutink” en klik op  
”Mijn bestellijsten”. U treft hier een overzicht  
van uw bestellijsten. 

2. Vink in de eerste kolom de bestellijsten die u  
als bestelling wilt plaatsen aan. Klik vervolgens 
op ”x Bestellingen plaatsen”.

3. Vervolgens kunt u per bestellijst een referentie 
meegeven en uw opmerkingen maken in het  
”Opmerking”-veld. 

4. Zijn alle gegevens correct? Klikt u dan op  
”Bestelling plaatsen”.

5. Als alles goed is gegaan komt u nu op de bedank 
pagina, waarop u informatie aantreft over de 
afhandeling van uw bestellingen.

6. Daarnaast ontvangt u per email bevestigingen 
 van uw bestellingen.

7. De bestellingen staan nu bij ”Verzonden  
bestellingen” in de ”Mijn Heutink”-omgeving.

8. Daarnaast ontvangt u per email bevestigingen  
van uw bestellingen.

9. De bestelling staat nu bij ”Verzonden  
bestellingen” in de ”Mijn Heutink”-omgeving.
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6 FACTURATIE VAN UW BESTELLING(EN)

Contactpersonen met beheerdersrechten kunnen in de Heutink website de facturen van de organisatie inkijken. Heeft u geen  
beheerdersrechten, neem dan contact op met uw beheerder om de facturen in te zien of vraag Heutink wie uw beheerder is.

Facturen inkijken, kopiëren en exporteren
Beheerders vinden de facturen in de “Mijn Heutink” omgeving onder het kopje “Facturen”. Een klik op het rode factuurnummer  
opent de factuur en toont de artikelen die op de factuur staan. U kunt de artikelen uit deze facturen kopiëren naar een nieuwe  
bestellijst, of exporteren naar een bestaande bestellijst. 



14

7 RETOURNEREN

Contactpersonen met beheerdersrechten kunnen bestellingen (of delen daarvan) aanmelden bij Heutink voor een retourzending. 
Heeft u geen beheerdersrechten, vraag dan of uw beheerder uw retourzending aanmeldt. 

Artikelen retourneren
Beheerders vinden het retouren menu in de “Mijn Heutink” omgeving onder het kopje “Retouren”. Hier treft de beheerder  
een overzicht van alle artikelen die de afgelopen 90 dagen voor zijn/haar organisatie zijn geleverd en gefactureerd. Op basis  
van het artikelnummer, factuurnummer of de artikeltitel kan het te retourneren artikel in dit overzicht worden teruggevonden. 

Vink vervolgens het artikel aan dat u retour wilt sturen en hoeveel u er retour wilt sturen. U ziet dat met het aanvinken van  
het artikel onder in beeld redenen worden gevraagd voor het retourneren van dit artikel. Selecteer de juiste reden en ga verder  
naar het volgende artikel. 

Is uw retouraanmelding gereed? Geef dan onder in beeld aan in hoeveel dozen u de retourzending verpakt en waar DHL deze dozen  
in uw organisatie kan ophalen. Klik vervolgens op “x product(en) retour zenden” om uw retourzending aan te melden.
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Lukt het niet?
Geen punt.  Je kunt ons altijd bellen!

Instructievideo op heutink.nl 
Wist u dat wij deze handleiding ook voor u hebben samengevat in een handig how-to-filmpje? 
Kijk daarvoor op http://heutink.nl/info/zo-werkt-de-nieuwe-website-nieuw.


