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Na de introductie van onze eerste website lanceren 
wij met trots onze nieuwe en verbeterde webshop 
met allerlei extra functionaliteiten en gemakken. 
Met het lanceren van de nieuwe webshop wordt 
de oude vervangen, maar u kunt nog steeds op de 
vertrouwde manier met uw actuele inloggegevens 
aanmelden.
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Herontdek : uw winkelwagentje is steeds zichtbaar op je scherm.  
Met realtime zoekfunctie. 

 ✓ Rechtstreeks een bestelling plaatsen met  
  het artikelnummer en het gewenste aantal.
 ✓ Gemakkelijk bestellen via de productfiche. 
 ✓ De mogelijkheid om de prijzen en/of het overzicht  
  van je winkelwagen te tonen of verborgen  
  te houden.

Nieuw : u heeft nu de mogelijkheid om al u favoriete artikelen op te slaan om ze snel terug te  
bekijken en te bestellen.

Nieuw : melding per e-mail wanneer een product terug beschikbaar is.

Nieuw : bestel nu nog sneller en upload uw bestelling via  
   XLSX, CSV, XLS

Uw account : importeer bestellingen, volg uw bestelling in realtime,  
controleer uw gegevens, bekijk uw aankoophistoriek en backorders of download een lijst met alle 
webshop artikelen.

De mogelijkheid : om een opmerking toe te voegen aan de bestelling of aan het product.

Herontdek : zoek nu nog nauwkeuriger met  
de nieuwe zoekmachine. 

Catalogi : doorblader ze online  
en download ze als pdf.

Onderdelen tekeningen / Manuals / safety data sheets :  
deze staan klaar om te downloaden  
bij de betrokken productfiche.

Afbeeldingen :  
bekijk nu ook afbeeldingen in 360°, zoom in of bekijk de diavoorstelling.
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Catalogus
De specialist voor  
 alle tuin, park- en bosbouwmachines
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De onderdelenspecialist  
voor tuinmachines

✔ Gegarandeerde kwaliteit 
✔ Onklopbare prijzen
✔ Snel & efficiënte service
✔ Meer dan 40.000 originele & universele onderdelen
✔ Leverbaar uit voorraad
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Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden

Een nieuwe manier van bestellen !

Flash bestelling
Bestel nu nog gemakkelijker: bewaar uw    
bestellingen, voeg producten toe aan uw    
favorieten en blijf up-to-date wanneer een 
product terug leverbaar is.

Zoekfuncties
Zoek nu nog nauwkeuriger, eenvoudiger, 
sneller. 
Bekijk doorblader en download  
onze catalogi overal.

Contact
Heeft u een vraag, vul het formulier in en 
stel uw vraag. Wij helpen u zo snel mogelijk 
verder.

Nieuwsbrief
Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op 
de hoogte van het laatste nieuws.
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