
Bestellen via de nieuwe website 

www.huisvanassche.be

http://www.huisvanassche.be/


 Ga naar “Mijn Account”

 Kies “inloggen” wanneer je al een account hebt.

 Vul jouw inloggegevens in en druk op “inloggen”.

 Kies “registreer” wanneer je nog geen account hebt.

 Geef alle gevraagde gegevens in en druk op “registreren”. Je wordt automatisch aangemeld.

 PROBLEMEN MET INLOGGEN? NEEM CONTACT OP VIA ONZE FACEBOOKPAGINA.



 Ga naar “Aanbod”

 Kies “groenten”, “fruit” of een andere categorie waaruit je iets wilt kopen.

 Kies de juiste subcategorie (bv. sla onder “bladgroenten”, jonagold onder “appelen”).

 Zoek het product dat je wilt kopen.

 Product gevonden? Ga er met je muis op staan. Het vakje wordt groen.

 Klik op “bekijk” voor meer informatie over het product.

 Klik op het icoontje van een winkelmandje om het toe te voegen in je winkelmandje.



 Winkelmandje controleren? Bekijk het door rechts bovenaan te klikken.

 Nog producten toevoegen? Dat kan! Ga terug naar “Aanbod”.

 Bestelling doorsturen? Dat kan! Ga “Naar de kassa”.



 Aantallen veranderen? Dat kan! Werk via het pijltje of typ het juiste aantal.

 Nog iets vergeten? Klik “Verder winkelen”.

 Bestelling klaar? Klik “Naar de kassa”.



 Was je nog niet ingelogd?

 Vul jouw inloggegevens in of registreer je.

Scrol verder naar onderaan en geef mee wanneer je jouw bestelling komt afhalen.

 Was je wel al ingelogd?

 De gegevens staan reeds ingevuld. Controleer

of alles klopt en pas aan waar nodig.

 Rechts op het scherm krijg je een overzicht 

van jouw winkelmandje. Alles in orde?



Houd hiermee rekening…

 Dagelijks worden de prijzen van fruit en groenten aangepast aan de prijzen 

van de markt. Houd dus rekening met kleine eventuele prijsverschillen.

 Niet alle specialiteiten hebben wij standaard in ons assortiment. Wat tekort 

is, wordt meegedeeld tijdens het afhalen van uw bestelling.

 Opmerkingen, problemen, vragen, ideeën of tips? Laat die zeker 

weten via info@huisvanassche.be of neem contact op via 

Facebook: https://www.facebook.com/HuisVanassche/

mailto:info@huisvanassche.be
https://www.facebook.com/HuisVanassche/

