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EEN NIEUW  
WEBSHOP ACCOUNT 
AANMAKEN
Een nieuw webshop account aanmaken is eenvoudig. Ga eerst naar www.lyreco.be  
of www.lyreco.nl. Klik op ‘Aanmelden/Registreren’. Vervolgens klik je op ‘Maak een 
account aan’.

2.  Controleer of de informatie  
correct is en klik dan op  
‘Maak account aan’.

1.  Maak een account aan door je 
gegevens in te vullen inclusief de 
naam en gegevens van je bedrijf.
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Levering DE VOLGENDE 
WERKDAG voor elke bestelling 
geplaatst voor 17u00.

TOEVOEGEN en BEHEREN  
van gebruikersmachtigingen  
binnen jouw account.

Ontvang onmiddellijk kopieën van 
je leveringsbonnen, facturen en 
creditnota’s.

 Je kan ook je bestelgeschiedenis 
van de afgelopen 12 maanden 
bekijken en downloaden.

Zodra je je account hebt aangemaakt krijg je een mail 
met daarin je nieuwe gebruikersgegevens.  
Daarop kan je klikken om in te loggen en te genieten 
van vele voordelen van de Lyreco webshop, zoals: 

3.  Als jouw onderneming niet gevonden 
wordt klik dan op ‘Ik vind mijn bedrijf 
niet / Ik ben zelfstandige’.
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EEN BESTELLING 
PLAATSEN

Als je een zoekopdracht wilt uitvoeren op een specifieke term,  
gebruik dan de zoekbalk bovenaan het scherm...

Vanuit dit scherm krijg je toegang tot alle categorieën van ons assortiment. 
Beweeg je cursor over de categorieën om zo ook de subcategorieën zichtbaar 
te maken en je keuze te maken. 

Om toegang te krijgen tot de 
Lyreco webshop, moet je eerst de 
URL invoeren www.lyreco.be of 
www.lyreco.nl.

Eenmaal op de homepage log je 
eenvoudig in rechts bovenaan op 
het scherm.
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... je zoekresultaten worden dan getoond. 

Je kan ervoor kiezen om je resultaten in lijst- 
of rasterformaat weer te geven door hier te 
selecteren:

Sorteer je resultaten met behulp van de 
drop-down box bovenaan of verfijn je 
resultaten met behulp van de filters links.

Voeg snel en eenvoudig producten toe aan 
je winkelwagentje door een hoeveelheid te 
selecteren (standaard =1) en te klikken op 
het icoontje van het winkelwagentje.
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EEN BESTELLING 
PLAATSEN

Na het invoeren van de code (je moet niet op enter drukken) wordt je artikel 
in een pop-up box getoond zoals hierboven. Ook hier kan je de hoeveelheid 
wijzigen en dit snel en eenvoudig aan het winkelwagentje toevoegen. 

Als je meer informatie over een product wilt, klik dan op de beschrijving om 
naar de volledige productdetailpagina te gaan waar je meer afbeeldingen en 
andere bijkomende informatie kan bekijken.

Als je de productcode kent van het artikel dat je wil bestellen, kun je die ook 
direct in de zoekbalk invoeren.
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EEN BESTELLING 
VOLTOOIEN 
Om je bestelling te voltooien, ga je naar de winkelwagenpagina door op het 
winkelwagentje in de rechterbovenhoek van de pagina te klikken.

Op deze pagina kan je je bestelling nog eens bekijken alvorens te bevestigen.
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EEN BESTELLING 
VOLTOOIEN 
Klik op de knop ‘Verzend mijn bestelling en controleer mijn aanbiedingen’ 
die je vervolgens naar het bevestigingsscherm van de bestelling brengt.

Beschik je over een promo code? Dan kan 
je die in dit vak invullen waarna de promotie 
verrekend zal worden.

Als je een bestelreferentie 
(PO) nodig hebt, kan je 
deze in het vakje ‘Jouw 
ordernummer’ plaatsen.

Zodra dit is voltooid, klik je 
op ‘Order plaatsen’ en je 
bestelling is dan definitief.
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Dan wordt er een samenvatting van je bestelling getoond. Als je wil kan je die 
samenvatting afdrukken. Ook de leveringsdatum wordt hier bevestigd.
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THUISLEVERINGEN

Levering de volgende 
werkdag, wanneer de 
bestelling voor 17u00  
wordt geplaatst.

Bestel namens je team 
of geef je thuiswerkers 
de vrijheid om hun eigen 
bestellingen te plaatsen.

Zodra je de gewenste producten aan je 
winkelwagentje hebt toegevoegd, ga je 
naar de afrekenpagina en gebruik je de 
optie “Verzend mijn bestelling naar een 
thuisadres van een medewerker”.

Voer dan het thuisadres in 
en druk op ‘OK’. Vervolgens 
valideer je de bestelling.

Voor bijkomende vragen kan je altijd contact opnemen met je Lyreco-contactpersoon of met onze klantenservice: BE 04-3619923, NL 088-6032001.

WIST JE DAT LYRECO 
NU OOK BIJ JE THUIS 
LEVERT?  

Krijg je Lyreco-bestelling direct 
aan huis geleverd.
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FLEXIBELE  
BETALINGS- 
MOGELIJKHEDEN
Wanneer je klaar bent om je bestelling te bevestigen, selecteer je de 
gewenste betalingsmethode uit de aangeboden opties.

Als je met een creditcard wil betalen, klik je op creditcardbetaling en voer 
je je gegevens in. Je kan de gegevens voor je volgende betaling opslaan, 
zodat je sneller kan afrekenen. Een ontvangstbewijs voor de betaling wordt 
naar je geregistreerde e-mailadres gestuurd.
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ALTERNATIEVE 
PRODUCTEN
De vervangingsfunctie stelt de gebruiker in staat om producten te vervangen 
door andere. Als een gebruiker een bepaald product bestelt kan dit worden 
gewijzigd, zodat in plaats daarvan het milieuvriendelijk equivalent wordt 
gekozen.

Wanneer er een groen alternatief beschikbaar is, verschijnt er bovenaan 
je winkelwagentje een knop ‘vergroenen’. Wanneer je hierop klikt, krijg je 
alternatieve milieuvriendelijke producten te zien van de producten die in je 
winkelwagentje liggen. Zo kan je in enkele klikken een vervangend groen 
artikel in je winkelwagentje plaatsen.

Daarnaast kan je als bedrijf ook beslissen dat je werknemers een aantal 
producten niet mogen aankopen. Zij zullen dan automatisch een alternatief 
te zien krijgen. Voor bijkomende vragen hierover, neem dan rechtstreeks 
contact op met je Lyreco-contactpersoon.
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MIJN FAVORIETEN

In het uitklapmenu ‘Mijn profiel’ vind je 
de functie ‘Mijn favorieten’. Tijdens het 
winkelen op de webshop kan je op ver-
schillende momenten producten toevoe-
gen aan je favorietenlijst(en), waardoor 
je ze later gemakkelijker kan bestellen. 
Ook voor producten die heel regelmatig 
besteld worden is het handig om met een 
favorietenlijstje te werken. Je kan een pro-
duct toevoegen aan je favorieten door op 
het  icoontje te klikken.

Als je lijsten hebt ingesteld, verschijnen 
die in het pop-upvenster en kan je kiezen 
om aan een bestaande lijst toe te voegen 
of om een nieuwe lijst aan te maken. 

Als je ervoor kiest om een nieuwe lijst aan 
te maken, krijg je de kans om de lijst een 
naam te geven en ook om aan te geven of 
je de lijst enkel voor jezelf wil aanmaken 
(persoonlijke lijst), of voor alle gebruikers 
binnen jouw klantnummer (gedeelde lijst) 
of zichtbaar voor alle gebruikers in de 
klantenhiërarchie (openbare lijst). 

Deze laatste optie wordt meestal gebruikt 
door hoofdinkopers in een organisa-
tie waar de lijsten vervolgens worden 
gefilterd naar alle gebruikers in het be-
drijf. Deze lijsten kunnen niet worden  
bewerkt door andere gebruikers.

Als je een lijst wil delen met andere ge-
bruikers binnen het bedrijf, moet je de 
klantenservice vragen om de functie  
‘Mijn lijsten delen’ te activeren. Zonder 
deze functie kan een gebruiker alleen 
persoonlijke lijsten aanmaken.

NAAM

Je kan een product toevoegen aan je 
Favorieten door op dit icoontje te klikken:
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BESTELLING 
BEWAREN
Deze functie stelt de eindgebruiker in staat om bestellingen aan te maken en deze op 
te slaan, om ze op een later tijdstip te valideren. 

Je vindt deze knop onderaan het winkelwagentje. Je kan deze bestelling ook een 
naam geven. Om later opnieuw toegang tot je opgeslagen bestellingen te hebben ga 
je naar “Mijn profiel” en klik je bovenaan op “Opgeslagen bestellingen”. 

Vervolgens kan je de bestellingen in detail bekijken, de bestelling aanpassen of 
verwijderen of ze met één klik aan je winkelwagentje toevoegen.
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ORDER HISTORIE
Ook deze functie is te vinden in het ‘Mijn profiel’ gedeelte. Hier kan je je 
volledige bestelgeschiedenis (van de voorbije 12 maanden) bij Lyreco bekijken, 
ongeacht hoe je de bestelling geplaatst hebt (online, telefoon of e-mail).

Wanneer je een specifieke bestelling wil bekijken, klik je op een regel in het 
overzicht.

Je kan zoeken op bestelnummer of je filterkeuze uitbreiden door te klikken  
op ‘+ Meer mogelijkheden’:

Om je bestelgeschiedenis in Microsoft Excel-formaat te downloaden, klik je op 
‘Bestelhistorie exporteren’.
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EEN FACTUUR 
OPZOEKEN 
In ‘Mijn profiel’ klik je op “Factuur/Creditnota”. 
Vul de details in van de factuur die je wil opzoeken en klik op ‘Zoeken’. 
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RETOURZENDING

Om een bestelling terug te sturen, ga je opnieuw naar “Order historie” 
waarna de lijst met bestellingen wordt weergegeven.

In de kolom orderdatum wordt één van de onderstaande iconen 
weergegeven: 

- Terugzenden is mogelijk 

 Je kan dit pictogram aanklikken en het retourscherm zal zich 
openen. 

- Terugzenden niet mogelijk via webshop 

 Een online retourzending is niet mogelijk omdat: 
- de bestelling meer dan 30 dagen oud is. 
- de artikelen nog niet zijn geleverd. 
- de bestelling niet-retourneerbare artikelen bevat. 

- Reeds uitgevoerde retourzendingen 

 Een online retourzending is voor deze bestelling niet mogelijk 
omdat er op deze bestelling al retourzendingen bestaan.  
Neem contact op met de klantenservice.
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In het pop-up vanster dat volgt moet een reden voor 

de retourzending geselecteerd worden en kan er een 

opmerking ingegeven worden. Je moet ook aangeven of het 

product in de originele verpakking zit. Vervolgens klik je op 

“Ja, ik bevestig” - of kan je ook annuleren. 

Let op, de Lyreco-chauffeur heeft het recht om retour-

zendingen te weigeren als ze niet in de originele verpakking 

zitten terwijl dit wel aangegeven was.

Zodra op het blauwe ‘Terugzenden is mogelijk’ icoontje 
wordt geklikt, wordt het volgende scherm getoond.  Je kan 
ofwel klikken op ‘Alle producten terugzenden’ ofwel de 
individuele artikelen kiezen. Je kan de hoeveelheid wijzigen 
waar nodig. Dan klik je op ‘Valideer de retour’.
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EEN GEBRUIKER 
TOEVOEGEN AAN 
EEN ACCOUNT 
Deze functie is beschikbaar voor gebruikers met admin rechten. Ga naar ‘Mijn Profiel’  
en klik op ‘Mijn Organisatie > Gebruikers”.

Klik op ‘Gebruiker aanmaken’ en vul de gebruikersgegevens in die je aan je  
account wil toevoegen.

Vul alle nuttige gebruikersinformatie in, zoals de gebruiksrechten, goedkeuringen voor 
bestellingen en andere basisinformatie voor bestellingen. 

Om af te sluiten, klik je op “Creëer een gebruiker”. 



22

MIJN DOCUMENTEN
In de functie Mijn Documenten (zie Dashboard) kan je kopieën van leveringsbonnen, 
leveringsbewijzen en facturen/creditnota’s vinden.  

PDF Leveringsnota 

Er is een lijst beschikbaar van alle bestellingen van de voorbije 12 maanden. Je kan in 
deze lijst selecteren voor welke bestelling(en) je een leveringsbewijs nodig hebt. Dit 
wordt dan binnen enkele minuten naar het opgegeven e-mailadres gestuurd. Voor recente 
leveringsnota’s kan het tot maximaal 72 uur duren om dit door te sturen. 

NAAM
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VEELGESTELDE VRAGEN 
V: Na een periode van inactiviteit lijkt de webshop te crashen en zie ik een foutmelding. Waarom? 

A: De webshop heeft een time-out periode van 15 minuten. Dit betekent dat als je het systeem een kwartier inactief laat, 
je automatisch uitgelogd wordt. Dit doen we uit veiligheidsoverwegingen.

V: Wanneer de webshop mij automatisch uitlogt, na een time-out of om een andere technische reden, ben ik 
dan mijn bestelling kwijt?

A: Wanneer je bestelling aan het winkelwagentje is toegevoegd blijft deze bewaard. 

V: Ik wil controleren of mijn bestelling wel degelijk doorgegeven is. Hoe kan ik dit doen?

A: Ja, als je de optie Bestelstatus op je systeem hebt, zal de bestelling hier worden weergegeven en aangeven in welke 
fase van de ordercyclus de bestelling zich bevindt, inclusief de status van de wachtende goedkeuring door de 
beheerder.

V: Waarom werken de browser knoppen ‘Terug’ en ‘Vooruit’ niet op de webshop. Hoe kan ik navigeren?

A: Omdat het online bestelsysteem van Lyreco rechtstreeks via ons SAP-systeem met de live-voorraad omgaat. De manier 
waarop computers informatie in de cache opslaan kan ertoe leiden dat er onjuiste producthoeveelheden in het 
winkelwagentje worden opgeslagen, of dat het juiste voorraadcontroleproces niet wordt uitgevoerd. Terug- en Vooruit-
browserknoppen gebruiken cache-informatie, geen live informatie.  Om naar het vorige scherm te gaan, raden we 
daarom aan om de relevante menu-opties en actieknoppen binnen de webshop zelf te gebruiken.

V: Hoe wordt de webshop beveiligd?

A: De webshop is beveiligd met SSL (Secure Sockets Layer) 128bit encryptie bij login en orderbevestiging.



www.lyreco.be
www.lyreco.nl


