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Handleiding webshop 

1. LOGINGEGEVENS 

Om gebruik te kunnen maken van ons online bestelsysteem, dient u in te loggen met 

persoonlijke logingegevens. 

Deze dient u aan te vragen aan uw vertegenwoordiger, de kassa of via het algemeen 

mailadres info@horeca-totaal.be. 

Hieronder vindt u een voorbeeld van de mail met logingegevens die u dan ontvangt. Dit is 

een automatisch gegenereerd wachtwoord, dat u op elk ogenblik kan wijzigen. 

 

2. INLOGGEN 

Surf naar: bestellen.horeca-totaal.be. 

Tip: u kan deze link toevoegen aan uw favorieten en uw logingegevens bewaren. 

Hierna komt u op onze homepagina terecht. 

Om ons assortiment te raadplegen en een bestelling te plaatsen, dient u in te loggen. 

Klik hiervoor rechtsboven op het knopje “Inloggen”. 
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U wordt doorverwezen naar de loginpagina, waar u uw logingegevens kan invullen. 

 

Mocht u uw wachtwoord niet meer weten dan kan u via “uw wachtwoord vergeten” een nieuw 

wachtwoord aanmaken, door de stappen te volgen die u via mail zal ontvangen. 
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3. MIJN ACCOUNT 

3.A. Accountoverzicht 

Na het inloggen komt u terecht op uw accountoverzicht. 

Dit scherm geeft u een overzicht van al uw standaard contactgegevens. 

Hier kan u ook uw wachtwoord wijzigen. 

 

3.B. Gebruikers 

Hier krijgt u een overzicht van de verschillende gebruikers op uw klantnummer en kan u per 

gebruiker hun rechten raadplegen en aanpassen indien nodig. 

De beheerder (hoofdgebruiker) kan hier extra gebruikers toevoegen die ook toegang moeten 

hebben tot het online bestelsysteem. 
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Een nieuwe gebruiker toevoegen: 

1. Klik op de knop “Gebruiker toevoegen”, onderstaand scherm wordt zichtbaar: 

 

2. Hier heeft u de mogelijkheid om rechten toe te kennen per nieuwe gebruiker. 

Deze rechten bepalen wat een gebruiker wel of niet kan raadplegen of doen. 

- Beheerder (heeft alle rechten): De gebruiker krijgt alle rechten en zal in het online 

bestelsysteem alles kunnen raadplegen en doen. 

- Gebruikers beheren: De gebruiker kan andere gebruikers toevoegen, verwijderen of 

rechten aanpassen. (met uitzondering van de hoofdgebruiker) 

- Bestellijst beheren: De gebruiker kan bestellijsten toevoegen, verwijderen of aanpassen. 

- Bestelgeschiedenis bekijken: De gebruiker kan de reeds geplaatste bestellingen bekijken. 

- Bestelling plaatsen: De gebruiker mag effectief bestellingen plaatsen en doorsturen naar 

Horeca Totaal. 

- Bestelling voorbereiden (artikelen in winkelwagen toevoegen): De gebruiker kan enkel 

artikelen in de winkelwagen plaatsen, maar niet doorsturen naar Horeca Totaal. 

De bestelling moet bevestigd worden door de hoofdgebruiker of een andere gebruiker met 

de bevoegde rechten. 

- Bestellen uit volledig assortiment: De gebruiker mag het volledige assortiment van Horeca 

Totaal raadplegen en hieruit de winkelwagen vullen. 

- Bestellen uit “Door u reeds afgenomen artikelen”: De gebruiker mag uw persoonlijk 

artikelbestand raadplegen en hieruit bestellen. 

- Bestellen uit bestellijst “X”: De gebruiker mag een specifiek artikelbestand raadplegen en 

hieruit bestellen. 

- Bestellen voor “adres X”: De gebruiker mag voor dit specifieke adres bestellingen 

plaatsen. Indien er geen adres is gekozen, kan de gebruiker geen bestellingen plaatsen. 

Na de creatie van de nieuwe gebruiker, wordt een mail gestuurd naar het opgegeven 

mailadres, waarin de gebruikersnaam en een automatisch gegenereerd wachtwoord staat. 

Indien gewenst kan er een 2de mailadres worden gevuld. Dit 2de mailadres zal een kopie van 

iedere bestelling, geplaatst door de specifieke gebruiker, ontvangen. 
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3.C. Bestellijsten 

 

Bovenaan vindt u altijd uw bestellijst met “Door u reeds afgenomen artikelen”. 

Dit is een bestellijst die automatisch door Horeca Totaal wordt opgemaakt met alle artikelen 

die u de voorbije 2 jaar bij Horeca Totaal afnam. 

Deze lijst kan niet aangepast of verwijderd worden. Indien er hierin veranderingen 

doorgevoerd moeten worden, dient u contact op te nemen met Horeca Totaal via de 

algemene kanalen. (tel 050 31 31 59 of mail info@horeca-totaal.be)  

U kan ook persoonlijke bestellijsten aanmaken, aanpassen of verwijderen. 

Deze bestellijsten kunnen onder meer dienen om een bepaald assortiment te centraliseren 

en om de bestellingen voor u en uw gebruikers eenvoudiger te maken. 

Bijvoorbeeld: Pasen, Wildseizoen, Veggie, Personeel, … 

Klik op de naam van een bestellijst om artikelen te verwijderen, opmerkingen toe te voegen 
of eenvoudig een bestelling te plaatsen. Het is eveneens mogelijk uw eigen bestellijst in een 
voor u logische volgorde te plaatsen. 
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Nieuwe bestellijst aanmaken: 

- Klik op “Nieuwe bestellijst” 

- Geef een naam aan uw bestellijst en klik op “Opslaan” 

 
 

- Ga naar het volledige “Assortiment” en zoek via de filters binnen een bepaalde afdeling, 

hoofd- en artikelgroep, of gebruik het kader “Zoek in onze winkel” om het gewenste artikel 

te vinden. 

 

U kan zoeken op artikelomschrijving, trefwoorden, alsook artikelnummer Horeca Totaal. 

 

Indien een product in uw bestellijst zit, dan zal het systeem links het product tonen in de 

desbetreffende bestellijst + rechts het product in het volledig assortiment. 

 

 

Telkens u de knop “in winkelwagen” ziet staan, kan u vanuit dat specifieke scherm een 

product toevoegen. 
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Bij elk artikel ziet u 3 knoppen. 

 

 

 Voeg een product toe in de winkelwagen. 

 

 Voeg een product toe in een bestellijst (niet in de 

winkelwagen). 

Bij een klik op deze knop verschijnen al uw bestaande 

bestellijsten en kan u de gewenste bestellijst selecteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voeg een opmerking (max. 30 karakters) toe bij een product.  

     Deze opmerking is een opmerking die bij iedere bestelling 

     wil laten terugkeren. 
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Wanneer u tijdens het bladeren op een artikel klikt, kan u het product in detail bekijken. 

 

In detail ziet u: foto(’s), artikelnummer Horeca Totaal, of het een versartikel is, mogelijke 

bewerkingen (enkel voor verse vis), aantal in karton (informatief: hoeveel verpakkingen er in 

een doos zitten), verpakking (de kleinste verkoopseenheid – met uitzondering van 

bestelartikelen) en documenten (technische fiches van het product). 

 

3.D. Bestellingen 

Hier vindt u een overzicht van alle bevestigde bestellingen uit het verleden. 

U kan deze raadplegen en ook afdrukken indien gewenst. 
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3.E. Meerdere klantnummers 

Indien u over meerdere klantnummers beschikt kan u linksboven (1 – zwart hokje) in het 

keuzelijst veranderen van bedrijf. Daarnaast wordt het klantnummer (2) vermeldt. 

 

 

Enkel de beheerder kan op alle bedrijven alle functionaliteiten uitvoeren. 

Indien u een aangemaakte gebruiker vanuit een ander bedrijf ook toegang wil geven. Dan 

moet u deze gebruiker gaan wijzigen en toestemming geven. 

 

Per gebruiker kan u op ieder bedrijf andere rechten gaan toekennen. 
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4. BESTELLINGEN 

4.A. Bestelling aanmaken 

Klik op de knop “Start nieuwe bestelling” om een nieuwe bestelling aan te maken. 

 

Stap 1: Uw referentie – Vul hier uw referentie in – Uitsluitend voor uw intern gebruik, om het 
u gemakkelijker te maken om uw bestelling te herkennen. 
Bijvoorbeeld: de gewenste leveringsdatum, naam van evenement, naam van locatie, … 
 
Stap 2: Leveringstype – Selecteer een leveringstype 
U moet hier aanduiden of u deze bestelling komt afhalen of als dit geleverd moet worden. 
Indien u uitsluitend afhaalt of beleverd wordt, zult u hier slechts 1 keuze zien. 
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Nadat u stap 1 en 2 heeft aangevinkt, verschijnt stap 3, waar u het gewenste adres kan 

selecteren. 

 

Na de selectie van stap 3 kan u uw gewenste afhaal- of leveringsdatum aanvinken (stap 4). 

Het systeem zal enkel de dagen zichtbaar maken, die voor u van toepassing zijn. 

 

Na de keuze van uw datum, klikt u op de “volgende” knop en wordt u doorverwezen naar de 

homepagina. 
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Bestelling aanpassen 
 

Wijzig bestelling: 
Indien u hierop klikt, kan u de formaliteiten (bovenstaande 4 stappen) aanpassen. 
 

Mijn bestelling – dd mmmm jjjj: 

Indien u hierop klikt, kan u uw bestelling aanpassen: Artikelen verwijderen, aantallen 

wijzigen, opmerkingen toevoegen (per artikel of over de ganse bestelling), volledige 

bestelling annuleren of plaatsen. 

Hier krijgt u ook een volledig overzicht van uw bestelling en totale prijs (exclusief btw!), zodat 

u kan zien of de minimumdrop (€ 150,00 exclusief btw) behaald werd. 

 

4.B. Uw winkelwagen vullen 

Hierna kan u uw winkelwagen vullen via uw bestellijsten, ons volledig assortiment of via het 

zoekkader “Zoek in onze winkel”. 

Verse vis toevoegen waarbij bewerking mogelijk 

Sommige visartikelen worden bij ons 

versneden volgens uw wensen. 

Het systeem zal voor deze artikelen vragen 

welke bewerking u wilt hebben. 

 

Dit is een verplicht scherm. 
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4.C. Bestelling bevestigen 

Wanneer u op uw winkelwagen klikt, heeft u de mogelijkheid om uw bestelling aan te 

passen, te verwijderen of definitief te maken. 

 

Hierna komt u op volgend scherm terecht. 

Bij opmerkingen kan u een algemene opmerking voor uw volledige bestelling meegeven. 

 

Via deze knoppen kan u aanpassingen aan het artikel gaan doorvoeren. 

 

Wijzigen van de artikelopmerking, deze opmerking is specifiek voor deze 

bestelling 

 

Wijzigen van de bewerking (enkel bij verse vis producten) 

 

Artikel verwijderen uit de bestelling 
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Bestelbevestiging 

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, krijgt u een bevestigingsmail met uw order. 

 

4.D. Winkelwagens goedkeuren 

Indien een gebruiker geen recht heeft om een bestelling te plaatsen, maar om een bestelling 

voor te bereiden, dan kan deze de winkelwagen ter goedkeuring doorsturen naar alle 

personen met het recht “bestelling plaatsen”. 
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Door op de knop “goedkeuring aanvragen” te klikken, ontvangen alle personen met het recht 

“plaats bestelling” een mail, met de melding dat er een winkelwagen ter goedkeuring 

klaarstaat. 

 

Personen met het recht “plaats bestelling”, kunnen deze winkelwagen nu verder afhandelen. 

Onder mijn account  winkelwagens staan deze klaar ter goedkeuring. 

 

Via “wisselen naar” kan u deze winkelwagen inladen. 

Deze verschijnt dan in de actieve winkelwagen met de gegevens ingesteld door de persoon 

die de bestelling heeft voorbereid. 

 

In het detail van de winkelwagen (door op het icoontje te klikken), kan deze worden 

nagekeken. 
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Er kunnen artikelen toegevoegd of verwijderd worden, het is eveneens mogelijk om de 

hoeveelheden te gaan wijzigen. 

En kan de bestelling eveneens definitief worden geplaatst. 

Na de plaatsing van de bestelling, verdwijnt de “goed te keuren” winkelwagen uit het 

winkelwagens overzicht. 

 


