
Handleiding Offacility webshop 

• U gaat naar www.offacility.nl 

• U begint altijd eerst met inloggen. 

 

• Wanneer u bent ingelogd ziet u rechts bovenaan “mijn account” staan, hierin staan al uw 

persoonlijke accountgegevens. O.a. uw bestelverleden en favorietenlijsten (bestellijsten), 

tevens kunt u hier enkele persoonlijke gegevens aanpassen zoals u emailadres, wachtwoord 

of afleveradres. 

 

• Via de zoekbalk kunt u vrij zoeken naar producten o.b.v. merk, product, trefwoord of artikel 

nr. Het betreft een fonetische zoekfunctie die met u meedenkt terwijl u typt. 

• Het is ook mogelijk om o.b.v. hoofdstuk / categorie te zoeken. U vindt er verschillende hier. 



 

• Onder favorietenlijst vindt u uw favorietenlijsten terug. 

• Zie hieronder een voorbeeld van 2 aangemaakte lijsten en de mogelijkheid om zelf een 

nieuwe lijst aan te maken. 

• Bestellen vanuit een zelfgemaakte favorietenlijst in erg prettig omdat u dan niet meer 

telkens alles hoeft op te zoeken en u kunt makkelijker onthouden wat u de vorige keer ook 

alweer besteld had. 

 

• Als u op één van de lijsten klikt komt u op de volgende pagina terecht. 

• Hier ziet u het productoverzicht van uw favorietenlijst, zie volgende pag. voor de afbeelding. 

 

 



 

• U kunt de volgorde van u favorietenlijst aanpassen naar eigen wens. 

• U vindt filtermogelijkheden aan de linkerzijde van uw scherm. 

• U ziet direct of uw artikelen op voorraad zijn. 

• Voor meer informatie over een bepaald artikel klikt u op de foto van het artikel, op deze 

manier komt u op de productpagina terecht. 

• Eenmaal beland op de productpagina vindt u alle informatie over het product, eventuele 

aanvullende artikelen, alternatieven producten, foto’s, video’s en uw laatst bestelde 

artikelen. 

• Vanuit uw favorietenlijst is het dus heel gemakkelijk om uw bestelling te plaatsen met alle 

benodigde product informatie bij de hand. 

 

 



• U kunt makkelijk artikelen toevoegen aan u favorietenlijst wanneer u via de centrale 

zoekbalk of de hoofdstuk categorieën naar een artikel heeft gezocht.  

• U kunt dit doen via de productoverzicht pagina, de snelle manier wanneer u bijvoorbeeld 

meerdere artikelen van hetzelfde merk wilt toevoegen. 

• U gaat met u muis op het product hangen en dan verschijnt er een uitklapmenu waar u de 

optie “aan favorietenlijst toevoegen selecteert”. Heeft u meerdere favorietenlijsten dan kunt 

u kiezen aan welke u hem toevoegd. 

 

• Naast “aan favorietenlijst toevoegen” vindt ook nog “snelweergave” en “vergelijk”. 

• De vergelijk functie is erg handig wanneer u producten met elkaar wenst te vergelijken o.b.v. 

prijs, voorraad, specificaties ect.. U kunt tot maximaal 4 artikelen selecteren, deze zullen zich 

dan i.d.v.v. een uitklapmenu aan de onderzijde van u scherm worden weergegeven. 

 



• U gaat bestellen! Of dit nu vanuit de centrale zoekbalk, hoofdstuk categorieën of u 

favorietenlijst is, uw producten komen allemaal in u winkelwagen terecht. 

• Tijdens het bestellen ziet u ten alle tijden hoeveel artikelen en tegen welke waarde u deze in 

uw winkelwagen heeft zitten. 

 

• Wanneer u op de winkelwagen klikt ziet het het volgende 

 

• U kunt de te bestellen hoeveel nog aanpassen in uw winkelwagen of het product verwijderen 

• In de memobalk onder ieder artikel kunt u een verwijzing doen die vermeld zal worden op de 

pakbon. Bijvoorbeeld: Besteld voor Judith. 

• Er zijn opties om uw winkelwagen volledig ineens leeg te maken, uw order te parkeren of op 

te slaan als favorietenlijst. Is de bestelling gereed dan kiest u voor doorgaan. 



• Op de volgende pagina vindt u uw factuur- en afleveradres, het afleveradres kunt u zelf 

wijzigen of eventueel een nieuw adres toevoegen. Voor wijzigingen in het factuuradres belt u 

met onze klantenservice 

• Zijn alle gegevens juist dan kiest u wederom voor doorgaan. 

 

• Hier ziet u nogmaals ter controle de volledige informatie over uw bestelling, mocht u iets zijn 

vergeten dan kunt u via de knop aanpassen terug naar u winkelwagen. 

• U heeft de mogelijkheid om een interne referentie mee te geven aan u bestelling, deze zal 

dan op u orderbevestiging en factuur worden vermeld. 

 

• Onderaan deze pagina dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden vooraleer u 

de bestelling kan bevestigen. Zie hieronder de afbeelding. 



 

 

Handig om te weten! 

• Op de homepage vindt u een zoekmachine voor het zoeken van de juiste cartridges bij uw 

printer. 

• Voor alle vragen kunt u terecht bij uw accountmanager of onze klantenservice. 

• Graag horen wij u mening over de samenwerking met Offacility. 

 

 

 

 



• Offacility biedt heel het jaar door leuke acties, deze kunt u vinden op de homepage en onder 

de office offers. 

 

• Zou u graag kosteloos een indirecte kosten besparing berekening willen ontvangen, meld u 

dan aan via. 

• Zoeken op merk kan ook via de homepage helemaal onderaan. 

 

• Meer informatie over Offacility en algemene voorwaarden vindt u in de footer op onze 

homepage. 

Mocht u a.d.h.v. deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. Wij 

hopen dat u d.m.v. deze handleiding nog makkelijker uw bestellingen kunt plaatsen, maar mocht u er 

onverhoopt toch niet uitkomen dan horen wij dat graag! Mvg, Offacility. 


