
 

Hoe bestellen via de webshop?

Ga naar  www.lyreco.be   en login met de gegevens die je van Lyreco ontvangen hebt.

Zoek het gewenste product op 3 manieren: - door een zoekterm of productreferentie in te geven 
- via het keuzemenu
- via het snel bestelformulier 

STAP 1

STAP 2



 

Voeg je product toe aan het winkelmandje op 2 manieren: - vanuit de product pagina
- vanuit de snel bestellijst

 
     

Bestellen kan ook via een favorietenlijst die je zelf kan opmaken. 

Ook daar vul je de aantallen in naast het gewenste product en 
voeg je het vervolgens toe aan het winkelmandje. 

Controleer en bevestig je winkelmandje: klik rechts bovenaan op het winkelmandje.

- Controleer je winkelmandje en pas 
aan indien nodig. 

- Indien er groene alternatieven bestaan voor
je gekozen producten kan je bovenaan 

Vergroenen

- Je kan ook vanuit je winkelmandje producten 
toevoegen aan je favorietenlijst

- Indien je over een promotiecode beschikt kan je 
die ingeven

-

STAP 3

STAP 4



 

Controleer de bestel-, verzend- en facturatie informatie

Je order is nu geplaatst. Indien je een mail ter bevestiging wil ontvangen kan je dit hier nog aangeven.

Indien je order eerst nog intern gevalideerd moet worden, krijg je onderstaande boodschap te zien. 

STAP 5



 

Valideren (enkel indien van toepassing)

- Als validator ga je rechtstreeks naar de webshop of log je 
in via de mail die je ontvangt.

- alle 
bestellingen terug die gevalideerd moeten worden. 

- Om de bestelling te controleren en aan te passen moet
je de bestelling openen door er op te klikken. 

- Opgelet! Indien je op het vinkje klikt, kan de bestelling 
niet meer worden aangepast.

- Wanneer de bestelling geopend is, kan je als validator 
de bestelling verwijderen, aanpassen of bevestigen. 

- Om het order af te ronden moet je als validator dezelfde 
stappen doorlopen als de besteller: ordernummer invullen, 
referentie en gewenste leverdatum 

- Vervolgens kan je het order valideren.  

- De bestelling is nu geplaatst en naar de Lyreco verzonden.

STAP 6


