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INLOGGEN OF REGISTREREN

Klik rechtsboven op 'login voor uw netto prijzen' of op het oranje icoontje

Bent u een bestaande klant maar
heeft u nog geen inloggegevens?

Klik dan op 'registreren' en vul
uw gegevens in.

Registreren is niet verplicht.
U kunt ook zonder in te loggen een 'gastbestelling' plaatsen.

U dient dan wel meteen te betalen, dit kan via iDEAL of Bancontact.
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Mijn account: hier staan uw persoonlijke gegevens,
waaronder uw klantnummer

Adresgegevens: hier staan uw factuur- en
afleveradres(sen), zoals bij ons bekend

MIjn favorieten: hier kunt u uw favorietenlijsten
bekijken en beheren

Bestellingen: hier ziet u een overzicht van al uw
'online' geplaatste bestellingen

Uitloggen: klik hier om uit te loggen

MIJN ACCOUNTMIJN ACCOUNT

Als u bent ingelogd ziet u rechtsboven een vinkje
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Heeft u problemen met het aanmaken van favorieten of wilt u
dat wij een adres toevoegen of aanpassen stuur dan een mail

naar shop@technobrabant.nl en wij regelen het voor u.



ARTIKELEN ZOEKENARTIKELEN ZOEKEN

Er zijn meerdere manieren om een artikel te vinden.
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Zoeken via de zoekbalk kan op artikelnummer, merk, omschrijving
of synoniem. Het is zelfs mogelijk om op uw eigen artikelcodes te

zoeken mits deze zijn gekoppeld in ons ERP systeem.

Zoeken via de tegelweergave door op de knop 'Bekijk ons assortiment'
te klikken, waarna u door de tegelweergave verder kunt klikken.

Zoeken via het dropdown menu.
Ga met de muis over 'Bekijk ons assortiment' 
waarna u door het assortiment kunt klikken.

Kunt u een artikel niet vinden neem dan contact op
via de chat of mail naar shop@technobrabant.nl



ARTIKELOVERZICHTARTIKELOVERZICHT

Nadat u bent ingelogd ziet u uw netto prijzen, hierin is uw korting reeds
verwerkt. Een groen bolletje betekent voorraad, een rood bolletje betekent

geen voorraad maar kunnen we uiteraard voor u bestellen.
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Klik op 'Plaats in winkelwagen' om een artikel te bestellen.
Klik op 'Toevoegen aan favorieten' als u dit product aan een favorietenlijst wilt
toevoegen. Door op een artikel te klikken komt u op de artikelpagina waar u

gegevens, afbeeldingen en specificaties kunt vinden.



Voeg nog een artikel toe als u wat vergeten bent of ga terug naar het assortiment.
Artikelen in uw winkelmandje worden bewaard.

BESTELPROCES (1/3)BESTELPROCES (1/3)

Klik hier om naar uw winkelmandje te gaan
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Voeg items toe aan favorieten als u ze vaker wilt bestellen. 

Klopt alles en wilt u bestellen klik dan op 'Verder naar bestellen'. 



BESTELPROCES (2/3)BESTELPROCES (2/3)

Controleer hier uw adresgegevens en pas eventueel
het afleveradres aan voor deze specifieke bestelling.
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Kies hier ook voor een aflevermethode:
AFLEVEREN (of opsturen) of OPHALEN (in 1 van onze filialen)

Op de volgende pagina kiest u een betaalmethode

DEB = op rekening, voor bestaande klanten
iDEAL = voor Nederlandse klanten
Bancontact = voor Belgische klanten



BESTELPROCES (3/3)BESTELPROCES (3/3)

Controleer op de laatste pagina nog 1 keer alle gegevens.
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Vul hier een referentie in (verplicht veld), eventueel een
gewenste leverdatum en/of een aanvullende opmerking.

Tot slot vinkt u 'Ik ga akkoord met de
algemene leveringsvoorwaarden' aan
en klikt u op 'Bestelling bevestigen'.

U heeft uw bestelling geplaatst en ontvangt van ons via de mail een
orderbevestiging. Wij gaan meteen met uw bestelling aan de slag.



CHATFUNCTIECHATFUNCTIE

U kunt ook een chat starten met een van onze medewerkers, hiervoor klikt u
op onderstaand pictogram, te vinden rechts onderaan de pagina.
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Vul uw naam en e-mailadres in
en klik op 'Start chat'.

U kunt nu een online gesprek starten of een
vraag stellen aan 1 van onze medewerkers.

Onze chat is beschikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur



CONTACTGEGEVENSCONTACTGEGEVENS
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We zien uw bestelling graag tegemoet!

Hiernaast zijn wij ook telefonisch of per mail te bereiken.

Filiaal Oudenbosch 
0165 330 988

verkoop.oudenbosch@technobrabant.nl

Filiaal Breda
076 542 0107

verkoop.breda@technobrabant.nl

Filiaal Halsteren
0164 444 444

verkoop.halsteren@technobrabant.nl

Machinehandel Vergouwen
0165 504 131

info@machinehandelvergouwen.nl

Webshop
0165 331 004

shop@technobrabant.nl


