
 
Verbluffend gunstig 

 

Handleiding webshop 

 

 
Eenvoudig en  

Snel bestellen 

 



www.gastro2day.nl Pagina 1 
 

 

Inhoud 
 

U heeft gastvrijheid hoog in het vaandel staan en dat vraagt om inkoopgemak.  

Bij Gastro2Day bent u aan het juiste adres! Onze one-stop-webshop geeft 24/7 toegang tot een zeer 

breed assortiment aan service producten voor horeca en grootverbruik.  

Wij vertrouwen erop dat onze handleiding het u nog makkelijker maakt om uw producten te kunnen 

kiezen op onze site en wensen u veel winkelplezier. 
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1 Inloggen: 

Bezoek onze website www.gastro2day.nl  , om in te loggen klikt u rechts naast de zoekbalk op login. 

 

Vul vervolgens uw ontvangen Gebruikersnaam en Wachtwoord in. 

Indien u dit niet meer bij de hand heeft,klikt u op wachtwoord vergeten en binnen enkele 

ogenblikken ontvangt u wederom uw gegevens om in te loggen.  

Indien u de button “wachtwoord onthouden” aanklikt behoeft u de volgende keer als u weer inlogt 
op dezelfde PC , laptop of telefoon, deze gegevens niet meer in te vullen.  
 

 

 

http://www.gastro2day.nl/
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Wanneer u bent ingelogd, ziet u onderstaand scherm en heten wij u welkom op onze site. 

 

2 menu overzicht: 

Wanneer u op Uw account klikt, dat kan via twee manieren, zie de onderstaande rode pijlen, dan 

komt u in uw account gegevens en onderstaand Keuze menu: 

2.1 Account 
2.2 Orderhistorie 
2.3 Uw standaard bestellijst 
2.4 Toegangs gegevens 
2.5 Downloadpagina 
2.6 Uitloggen 
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2.1 Account 
 
In dit veld kunt u de bij ons bekende gegevens van uw bedrijf inzien en uiteraard ook veranderen. 
 
2.2 Orderhistorie 
 
In dit menu kunt u uw vorige bestelling terug vinden en gemakkelijk herhalen en nogmaals bestellen. 
U ziet dan tevens alle producten met afbeelding en naam van die vorige bestelling. Deze herhalings 
aankoop is uiteraard aan te passen. 
 
2.3 Uw standaard bestellijst 
 
4. In uw standaard bestellijst kunt u uw favoriete producten terug vinden. Deze lijst kunt u zelf 

samenstellen aanvullen of veranderen of indien gewenst dan kunnen wij dat ook voor u doen. 

 U heeft zelfs de mogelijkheid om meerdere lijsten aan te maken en te benoemen per afdeling. 

Als voorbeeld  kan er een favorieten lijst zijn voor de keuken, voor het restaurant of alleen voor het 

glas en servies. Afhankelijk van uw wensen stellen wij deze voor u op.Zo kunnen er meerdere 

afdelingen bestellen met hun persoonlijke webshop.  

2.4 Toegangs gegevens 
 

In de toegangs gegevens kunt u het wachtwoord wijzigen naar uw wensen. Wilt u een andere 

gebruikersnaam? Laat het ons weten, wij kunnen deze voor u aanpassen. 

2.5 Downloadpagina 
 

In dit veld vindt u eventuele documenten die voor u van belang zouden kunnen zijn of gewoon 

handig.  Hierin staat de gebruikershandleiding maar ook een Sepa Formulier voor meer gemak door 

middel een automatische incasso. Hiermee maken wij het u nog gemakkelijker. 

 

2.6 Uitloggen 
 

Dit mag voor zich spreken. Nadat u een bestelling gedaan heeft of gegevens veranderd heeft kunt u 

uitloggen om zo misbruik van uw gegevens tegen te gaan. 
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3 bestellen: 

 

Om te bestellen dient u uw winkelwagen te vullen met gewenste producten. U kunt dit op 

verschillende manieren doen:  

3.1 Uw standaard bestellijst (Favorietenlijst) 

3.2 Navigeren door de categorieën  

3.3  Zoeken via de zoekbalk  

3.4 Bestellen op SKU (artikelnummer)  

3.5 Bestellen op SKU (artikelnummer)  

 

3.1 Uw standaard bestellijst 

Vanuit hier kunt u snel en eenvoudig bestelling plaatsen. Klik op het hartje of op het tabblad “Uw 

standaard bestellijst” hierin ziet u de lijst die wij voor samen hebben gesteld of welke u zelf heeft 

ingevoerd. Klaar om een bestelling te plaatsen? Dan kunt u er voor kiezen om de gehele 

favorietenlijst in de winkelwagen te plaatsen of per artikel. 

 

Om uw standaard bestellijst samen te stellen, dient u producten hieraan toe te voegen. 
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3.2 Navigeren door de categorieën 

 U kunt de gewenste artikelen opzoeken via de productcategorieën naast de zoekbalk. Wanneer u 

het artikel gevonden heeft, selecteert u de eenheid, het aantal en klikt u op in winkelwagen. 

Wanneer u dit product vaker wil bestellen, kunt u op de knop op favorietenlijst drukken. 

 

 

3.3 Zoeken via de zoekbalk 

Ga naar de menu structuur en zoek uw product of doe dit middels de zoekbalk “waar ben je naar op 

zoek”in typ hier in wat je zoekt. Heeft u een artikelnaam of nummer bij de hand? Dan kunt u 

eenvoudig via de zoekbalk het artikel opzoeken. Het is ook mogelijk om op merk of omschrijving te 

zoeken. 
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Vervolgens krijgt u verschillende opties te zien. 

 

 

 

Heb je het juiste product gevonden voeg deze dan toe aan uw standaard bestellijst door op het 

icoontje met het hartje te drukken. Hiermee wordt dit product toegevoegd aan uw standaard bestel 

lijst. 

U kunt dit product dan tevens direct bestellen of hier een vraag over stellen aan ons. 

 

Het artikel is toegevoegd aan uw winkelwagen indien er links naast de winkelwagen, aantallen zijn 

ingevuld bij items. 
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3.4 Uw bestel lijst omzetten naar Excel 

Wanneer u inlogt op uw account, kunt u via het menu direct naar uw favorietenlijst(en) gaan. Vanuit 

hier kunt de lijst eenvoudig bewerken, delen en in Excel uploaden en uitprinten. 
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3.5 Bestellen op SKU  

U kunt op meerdere bestellen,  via ons artikel nummer of omschrijving maar ook via het SKU 

nummer van de fabrikant indien deze bekend is.U voert de artikelnummers in en het aantal en klikt 

vervolgens op in winkelwagen. 

 

 

3. Bestelling plaatsen 

Wanneer u klaar bent met het toevoegen van producten aan uw winkelwagen, klikt u op 

winkelwagen. Onderstaand scherm wordt dan zichtbaar. Hier klikt u op bestelling plaatsen 

Artikelen zijn toegevoegd aan uw winkelwagen indien er boven de winkelwagen een nummer staat. 
Klik vervolgens door het menu heen en in dit menu kunt u uiteraard nog gegevens veranderen. 
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Klik vervolgens door dit menu steeds op volgende . Hieronder ziet u uw winkelwagen met uw 

bestelde artikelen. Ook kunt u hier nog een opmerking in plaatsen voor ons met eventueel e wensen.  

 

 

Klik vervolgens door dit menu steeds op volgende . Hieronder ziet u uw winkelwagen met uw 

gegevens. 
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Klik vervolgens door dit menu steeds op volgende . Hieronder ziet u uw winkelwagen met uw betaal 

gegevens zoals deze bij ons zijn ingevoerd 

 

 

Klik vervolgens door dit menu steeds op volgende . Hieronder ziet u uw winkelwagen ter bevestiging. 
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Klik vervolgens door op bevestig order en deze is verstuurd. U krijgt binnen enkel e minuten de 

bevestiging via de mail bevestigt.  

 

Uitloggen 
 

Nadat u een bestelling gedaan heeft of gegevens veranderd heeft kunt u uitloggen om zo misbruik 

van uw gegevens tegen te gaan. 

 

HULP BIJ BESTELLEN  

Wanneer u het makkelijk vindt dat wij u helpen bij uw online bestelling, neemt u dan contact op met 

Service & Support via +31 (0) 20 261 94 82. Wij helpen u graag!     

Versie: 11-18 


