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De voorbije maanden en jaren waren turbulent en vol uitdagingen. Toch slaagden
wij erin om onze positie als groothandel met toegevoegde waarde verder uit te 
bouwen en onze klanten optimaal te adviseren.
 
Digitalisatie is, naast Diversificatie en Duurzaamheid, een strategische pijler in onze 
bedrijfsvoering. We zijn dan ook blij een nieuwe mijlpaal in die digitalisatie aan te 
kondigen: de lancering van een nieuwe website en webshop waarbij gebruiksgemak
en toegang tot meer informatie centraal staat.

Igepa heeft niet stilgezeten!

De belangrijkste troeven

• Up-to-date website met relevante informatie en aankondigingen
• Eenvoudige en overzichtelijke interface
• Een uitgebreid aanbod
• Visuele weergave van kleuren
• Handige filters om het juiste product te selecteren
• Volledige productinformatie
• Technische en veiligheidsfiches
• Alternatieve en aanvullende producten

In deze handleiding begeleiden we u om onze nieuwe shop te ontdekken.
Check snel webshop.igepa.be.

Hoe log ik in?

Uw huidig paswoord komt te vervallen. Gelieve onderstaande procedure te volgen:

STAP 1: Ga naar https://webshop.igepa.be/account/login
 
STAP 2: Klik op 'Ik ben mijn wachtwoord vergeten' en vul uw e-mailadres in
(hetzelfde e-mailadres waarop u deze mail heeft ontvangen). U ontvangt een link om 
uw persoonlijk wachtwoord aan te maken. Eens aangemaakt kan u steeds met dit 
wachtwoord inloggen.

STAP 3: Voeg de webshop toe aan uw favorieten. 

Bent u een nieuwe klant? Neem dan contact op met onze klantendienst  
(T 09 325 45 45 of via info@igepa.be) zodat we u de beste service kunnen bieden. 
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Kies een categorie of surf via de grijze horizontale menubalk. 

Achter elke categorie schuilt een mini-site met up-to-date info over producten, 
acties, events, nieuws,...

Via de bovenste groene menubalk vindt u algemene info over Igepa, opleidingen, 
nieuwsberichten, contactinformatie,...

Igepa, de betrouwbare groothandel met advies



Copy Center
Bent u actief als Copy Center? Klik dan de groep Copy Center aan.
U wordt verwezen naar de mini-site met alle productinfo op maat van uw sector.

Snel een product opzoeken?

Binnen onze nieuwe shop zetten we hoog in op een sterke gebruikerservaring.  
Er zijn dan ook verschillende manieren om snel uw favoriet product op te zoeken.

• Via de zoekbalk bovenaan

Er worden een beperkt aantal productsuggesties, zoektermen en merken gegeven 
die aansluiten bij uw zoekterm. 
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• Via categorie - Copy Center

Hoover over een productgroep binnen de grijze horizontale menubalk en kies welk 
productassortiment u wil bekijken.

Zoekresultaten en artikelkaart

 
Een overzicht van een reeks artikelen volgt met daarbij steeds een korte 
omschrijving. Via de filters links kan u uw zoekresultaten nog verfijnen.  
Vb. een merk aangeven of bepaalde kleur. 

Klik vervolgens op een artikel naar keuze om de artikelkaart te bekijken. 
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De artikelkaart bezorgt u alle info: productomschrijving, voordelen en 
aandachtspunten, technische specificaties, downloads, selectiemogelijkheden, 
alternatieve en aanvullende producten.

 

Bestellen?

Via een aantal selectievarianten vb. verpakking, gramgewicht, formaat,.. kan u 
aangeven wat uw gewenst product is. Er is steeds een indicatie qua levertermijn.  
Klik op de groene knop 'In het winkelmandje' om uw gewenst product te bestellen. 
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Klik op de groene knop 'Naar de kassa' om uw order door te geven. Vervolgens kan u 
uw leveradres, betaalwijze, leverdatum, referentie en evt. extra info doorgeven. 

Pas na het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden, kan u uw bestelling plaatsen. 

Klik op de groene knop 'Bestellen'. Ons Customer Service Team behandelt uw order.  
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Dienstensector
Bent u actief binnen de dienstensector? Klik dan de groep Dienstensector aan.
U wordt verwezen naar de mini-site met alle productinfo op maat van uw sector.

Snel een product opzoeken?

Binnen onze nieuwe shop zetten we hoog in op een sterke gebruikerservaring.  
Er zijn dan ook verschillende manieren om snel uw favoriet product op te zoeken.

• Via de zoekbalk bovenaan

Er worden een beperkt aantal productsuggesties, zoektermen en merken gegeven 
die aansluiten bij uw zoekterm. 
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• Via de categorie - Dienstensector

Hoover over een productgroep binnen de grijze horizontale menubalk en kies welk 
productassortiment u wil bekijken. 

Zoekresultaten en artikelkaart

Een overzicht van een reeks artikelen volgt met daarbij steeds een korte 
omschrijving. Via de filters links kan u uw zoekresultaten nog verfijnen.  
Vb. een merk aangeven of bepaalde kleur. 

Klik vervolgens op een artikel naar keuze om de artikelkaart te bekijken. 
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De artikelkaart bezorgt u alle info: productomschrijving, voordelen en 
aandachtspunten, technische specificaties, downloads, selectiemogelijkheden, 
alternatieve en aanvullende producten. 

Bestellen?

Via een aantal selectievarianten vb. verpakking, gramgewicht, formaat,... kan u 
aangeven wat uw gewenst product is. Er is steeds een indicatie qua levertermijn. 
Klik op de groene knop 'In het winkelmandje' om uw gewenst product te bestellen. 
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Klik op de groene knop 'Naar de kassa' om uw order door te geven. Vervolgens kan u 
uw leveradres, betaalwijze, leverdatum, referentie en evt. extra info doorgeven. 

Pas na het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden, kan u uw bestelling plaatsen.

Klik op de groene knop 'Bestellen'. Ons Customer Service Team behandelt uw order. 
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Industrie & distributie
Bent u actief binnen de industrie & distributie? Klik dan de groep Industrie & 
Distributie aan. U wordt verwezen naar de mini-site met alle productinfo op maat 
van uw sector.

Snel een product opzoeken?

Binnen onze nieuwe shop zetten we hoog in op een sterke gebruikerservaring. 
Er zijn dan ook verschillende manieren om snel uw favoriet product op te zoeken.

• Via de zoekbalk bovenaan

Er worden een beperkt aantal productsuggesties, zoektermen en merken gegeven 
die aansluiten bij uw zoekterm. 
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• Via de categorie - Industrie & Distributie

Hoover over een productgroep binnen de grijze horizontale menubalk en kies welk 
productassortiment u wil bekijken. 

Zoekresultaten en artikelkaart

 
Een overzicht van een reeks artikelen volgt met daarbij steeds een korte 
omschrijving. Via de filters links kan u uw zoekresultaten nog verfijnen.  
Vb. de lengte of de hoogte. 

Klik vervolgens op een artikel naar keuze om de artikelkaart te bekijken. 
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De artikelkaart bezorgt u alle info: productomschrijving, voordelen en 
aandachtspunten, technische specificaties, downloads, selectiemogelijkheden, 
alternatieve en aanvullende producten. 

Bestellen?

Via een aantal selectievarianten zoals bv. verpakking en formaat kan u aangeven 
wat uw gewenst product is. Er is steeds een indicatie qua levertermijn.  
Klik op de groene knop 'In het winkelmandje' om uw gewenst product te bestellen. 
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Klik op de groene knop 'Naar de kassa' om uw order door te geven. Vervolgens kan u 
uw leveradres, betaalwijze, leverdatum, referentie en evt. extra info doorgeven. 

Pas na het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden, kan u uw bestelling plaatsen.

Klik op de groene knop 'Bestellen'. Ons Customer Service Team behandelt uw order. 
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Kantoorvakhandel
Bent u actief als Kantoorvakhandel? Klik dan de groep Kantoorvakhandel aan.
U wordt verwezen naar de mini-site met alle productinfo op maat van uw sector.

Snel een product opzoeken?

Binnen onze nieuwe shop zetten we hoog in op een sterke gebruikerservaring.  
Er zijn dan ook verschillende manieren om snel uw favoriet product op te zoeken.

• Via de zoekbalk bovenaan

Er worden een beperkt aantal productsuggesties, zoektermen en merken gegeven 
die aansluiten bij uw zoekterm. 
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• Via categorie - Kantoorvakhandel

Hoover over een productgroep binnen de grijze horizontale menubalk en kies welk 
productassortiment u wil bekijken. 

Zoekresultaten en artikelkaart

Een overzicht van een reeks artikelen volgt met daarbij steeds een korte 
omschrijving. Via de filters links kan u uw zoekresultaten nog verfijnen.  
Vb. een merk aangeven of bepaalde kleur. 

Klik vervolgens op een artikel naar keuze om de artikelkaart te bekijken. 
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De artikelkaart bezorgt u alle info: productomschrijving, voordelen en 
aandachtspunten, technische specificaties, downloads, selectiemogelijkheden, 
alternatieve en aanvullende producten. 

Bestellen?

Via een aantal selectievarianten vb. verpakking, gramgewicht, formaat,... kan u 
aangeven wat uw gewenst product is. Er is steeds een indicatie qua levertermijn.  
Klik op de groene knop 'In het winkelmandje' om uw gewenst product bestellen. 
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Klik op de groene knop 'Naar de kassa' om uw order door te geven. Vervolgens kan u 
uw leveradres, betaalwijze, leverdatum, referentie en evt. extra info doorgeven. 

Pas na het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden, kan u uw bestelling plaatsen.

Klik op de groene knop 'Bestellen'. Ons Customer Service Team behandelt uw order. 
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Onderwijs
Bent u actief binnen het onderwijs? Klik dan de groep Onderwijs aan.
U wordt verwezen naar de mini-site met alle productinfo op maat van uw sector.

Snel een product opzoeken?

Binnen onze nieuwe shop zetten we hoog in op een sterke gebruikerservaring.  
Er zijn dan ook verschillende manieren om snel uw favoriet product op te zoeken.

• Via de zoekbalk bovenaan

Er worden een beperkt aantal productsuggesties, zoektermen en merken gegeven 
die aansluiten bij uw zoekterm. 
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• Via categorie - Onderwijs

Hoover over een productgroep binnen de grijze horizontale menubalk en kies welk 
productassortiment u wil bekijken. 

Zoekresultaten en artikelkaart

Een overzicht van een reeks artikelen volgt met daarbij steeds een korte 
omschrijving. Via de filters links kan u uw zoekresultaten nog verfijnen.  
Vb. een merk aangeven of bepaalde kleur. 

Klik vervolgens op een artikel naar keuze om de artikelkaart te bekijken. 
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De artikelkaart bezorgt u alle info: productomschrijving, voordelen en 
aandachtspunten, technische specificaties, downloads, selectiemogelijkheden, 
alternatieve en aanvullende producten. 

Bestellen?

Via een aantal selectievarianten vb. verpakking, gramgewicht, formaat,... kan u 
aangeven wat uw gewenst product is. Er is steeds een indicatie qua levertermijn.  
Klik op de groene knop 'In het winkelmandje' om uw gewenst product te bestellen. 
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Klik op de groene knop 'Naar de kassa' om uw order door te geven. Vervolgens kan u  
uw leveradres, betaalwijze, leverdatum, referentie en evt. extra info doorgeven. 

Pas na het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden, kan u uw bestelling plaatsen.

Klik op de groene knop 'Bestellen'. Ons Customer Service Team behandelt uw order. 
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Overheid
Bent u actief binnen de overheid? Klik dan de groep Overheid aan.
U wordt verwezen naar de mini-site met alle productinfo op maat van uw sector.

Snel een product opzoeken?

Binnen onze nieuwe shop zetten we hoog in op een sterke gebruikerservaring. 
Er zijn dan ook verschillende manieren om snel uw favoriet product op te zoeken.

• Via de zoekbalk bovenaan

Er worden een beperkt aantal productsuggesties, zoektermen en merken gegeven 
die aansluiten bij uw zoekterm. 
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• Via categorie - Overheid

Hoover over een productgroep binnen de grijze horizontale menubalk en kies welk 
productassortiment u wil bekijken. 

Zoekresultaten en artikelkaart

 
Een overzicht van een reeks artikelen volgt met daarbij steeds een korte 
omschrijving. Via de filters links kan u uw zoekresultaten nog verfijnen.  
Vb. een merk aangeven of bepaalde kleur. 

Klik vervolgens op een artikel naar keuze om de artikelkaart te bekijken. 
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De artikelkaart bezorgt u alle info: productomschrijving, voordelen en 
aandachtspunten, technische specificaties, downloads, selectiemogelijkheden, 
alternatieve en aanvullende producten. 

Bestellen?

Via een aantal selectievarianten vb. verpakking, gramgewicht, formaat,... kan u 
aangeven wat uw gewenst product is. Er is steeds een indicatie qua levertermijn.  
Klik op de groene knop 'In het winkelmandje' om uw gewenst product te bestellen. 

34



Klik op de groene knop 'Naar de kassa' om uw order door te geven. Vervolgens kan u  
uw leveradres, betaalwijze, leverdatum, referentie en evt. extra info doorgeven. 

Pas na het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden, kan u uw bestelling plaatsen.

Klik op de groene knop 'Bestellen'. Ons Customer Service Team behandelt uw order. 
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Print
Bent u actief binnen print? Klik dan de groep Print aan.
U wordt verwezen naar de mini-site met alle productinfo op maat van uw sector.

Snel een product opzoeken?

Binnen onze nieuwe shop zetten we hoog in op een sterke gebruikerservaring.  
Er zijn dan ook verschillende manieren om snel uw favoriet product op te zoeken.

• Via de zoekbalk bovenaan

Er worden een beperkt aantal productsuggesties, zoektermen en merken gegeven 
die aansluiten bij uw zoekterm. 
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• Via categorie - Print

Hoover over een productgroep binnen de grijze horizontale menubalk en kies welk 
productassortiment u wil bekijken. 

Zoekresultaten en artikelkaart

 
Een overzicht van een reeks artikelen volgt met daarbij steeds een korte 
omschrijving. Via de filters links kan u uw zoekresultaten nog verfijnen.  
Vb. een merk aangeven of bepaalde kleur. 

Klik vervolgens op een artikel naar keuze om de artikelkaart te bekijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

37



38



De artikelkaart bezorgt u alle info: productomschrijving, voordelen en 
aandachtspunten, technische specificaties, downloads, selectiemogelijkheden, 
alternatieve en aanvullende producten. 

Bestellen?

Via een aantal selectievarianten vb. verpakking, gramgewicht, formaat,... kan u 
aangeven wat uw gewenst product is. Er is steeds een indicatie qua levertermijn.  
Klik op de groene knop 'In het winkelmandje' om uw gewenst product te bestellen. 
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Klik op de groene knop 'Naar de kassa' om uw order door te geven. Vervolgens kan u 
uw leveradres, betaalwijze, leverdatum, referentie en evt. extra info doorgeven. 

Pas na het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden, kan u uw bestelling plaatsen.

Klik op de groene knop 'Bestellen'. Ons Customer Service Team behandelt uw order. 
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Reclamebureau
Bent u actief als reclamebureau? Klik dan de groep Reclamebureau aan.
U wordt verwezen naar de mini-site met alle productinfo op maat van uw sector.

Snel een product opzoeken?

Binnen onze nieuwe shop zetten we hoog in op een sterke gebruikerservaring.  
Er zijn dan ook verschillende manieren om snel uw favoriet product op te zoeken.

• Via de zoekbalk bovenaan

Er worden een beperkt aantal productsuggesties, zoektermen en merken gegeven 
die aansluiten bij uw zoekterm. 
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• Via categorie - Reclamebureau

Hoover over een productgroep binnen de grijze horizontale menubalk en kies welk 
productassortiment u wil bekijken. 

Zoekresultaten en artikelkaart

 
Een overzicht van een reeks artikelen volgt met daarbij steeds een korte 
omschrijving. Via de filters links kan u uw zoekresultaten nog verfijnen.  
Vb. een merk aangeven of bepaalde kleur. 

Klik vervolgens op een artikel naar keuze om de artikelkaart te bekijken. 
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De artikelkaart bezorgt u alle info: productomschrijving, voordelen en 
aandachtspunten, technische specificaties, downloads, selectiemogelijkheden, 
alternatieve en aanvullende producten. 

Bestellen?

Via een aantal selectievarianten vb. verpakking, gramgewicht, formaat,... kan u 
aangeven wat uw gewenst product is. Er is steeds een indicatie qua levertermijn.  
Klik op de groene knop 'In het winkelmandje' om uw gewenst product te bestellen. 
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Klik op de groene knop 'Naar de kassa' om uw order door te geven. Vervolgens kan u 
uw leveradres, betaalwijze, leverdatum, referentie en evt. extra info doorgeven. 

Pas na het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden, kan u uw bestelling plaatsen.

Klik op de groene knop 'Bestellen'. Ons Customer Service Team behandelt uw order. 
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Schoonmaak
Bent u actief binnen Schoonmaak? Klik dan de groep Schoonmaak aan.
U wordt verwezen naar de mini-site met alle productinfo op maat van uw sector.

Snel een product opzoeken?

Binnen onze nieuwe shop zetten we hoog in op een sterke gebruikerservaring. 
Er zijn dan ook verschillende manieren om snel uw favoriet product op te zoeken.

• Via de zoekbalk bovenaan

Er worden een beperkt aantal productsuggesties gegeven die aansluiten bij uw zoekterm. 
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• Via categorie - Schoonmaak

Hoover over een productgroep binnen de grijze horizontale menubalk en kies welk 
productassortiment u wil bekijken. 

Zoekresultaten en artikelkaart

Een overzicht van een reeks artikelen volgt met daarbij steeds een korte 
omschrijving. Via de filters links kan u uw zoekresultaten nog verfijnen.  
Vb. een merk aangeven.

Klik vervolgens op een artikel naar keuze om de artikelkaart te bekijken. 
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De artikelkaart bezorgt u alle info: productomschrijving, voordelen en 
aandachtspunten, technische specificaties, downloads, selectiemogelijkheden, 
alternatieve en aanvullende producten. 

Bestellen?

Via een aantal selectievarianten vb. besteleenheid kan u aangeven wat uw gewenst 
product is. Er is steeds een indicatie qua levertermijn. 

Klik op de groene knop 'In het winkelmandje' om uw gewenst product te bestellen. 
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Klik op de groene knop 'Naar de kassa' om uw order door te geven. Vervolgens kan u 
uw leveradres, betaalwijze, leverdatum, referentie en evt. extra info doorgeven. 

Pas na het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden, kan u uw bestelling 
plaatsen.

 

Klik op de groene knop 'Bestellen'. Ons Customer Service Team behandelt uw order. 

50



Uitvaart
Bent u actief binnen de Uitvaartsector? Klik dan de groep Uitvaart aan.
U wordt verwezen naar de mini-site met alle productinfo op maat van uw sector.

Snel een product opzoeken?

Binnen onze nieuwe shop zetten we hoog in op een sterke gebruikerservaring.  
Er zijn dan ook verschillende manieren om snel uw favoriet product op te zoeken.

• Via de zoekbalk bovenaan

Er worden een beperkt aantal productsugesties, zoektermen en merken gegeven die 
aansluiten bij uw zoekterm. 
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• Via categorie - Uitvaart

 
Hoover over een productgroep binnen de grijze horizontale menubalk en kies welk 
productassortiment u wil bekijken. 

Zoekresultaten en artikelkaart

 
Een overzicht van een reeks artikelen volgt met daarbij steeds een korte 
omschrijving. Via de filters links kan u uw zoekresultaten nog verfijnen.  
Vb. een merk aangeven of bepaalde kleur. 

Klik vervolgens op een artikel naar keuze om de artikelkaart te bekijken. 
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De artikelkaart bezorgt u alle info: productomschrijving, voordelen en 
aandachtspunten, technische specificaties, downloads, selectiemogelijkheden, 
alternatieve en aanvullende producten.  

Bestellen?

 

Via een aantal selectievarianten vb. verpakking, gramgewicht, formaat,... kan u 
aangeven wat uw gewenst product is. Er is steeds een indicatie qua levertermijn.  
Klik op de groene knop 'In het winkelmandje' om uw gewenst product te bestellen. 
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Klik op de groene knop 'Naar de kassa' om uw order door te geven. Vervolgens kan u 
uw leveradres, betaalwijze, leverdatum, referentie en evt. extra info doorgeven. 

Pas na het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden, kan u uw bestelling plaatsen.

Klik op de groene knop 'Bestellen'. Ons Customer Service Team behandelt uw order. 
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Visuele Communicatie
Bent u actief binnen de sector van visuele communicatie? Klik dan de groep Visuele 
Communicatie aan. U wordt verwezen naar de mini-site met alle productinfo op 
maat van uw sector.

Snel een product opzoeken?

Binnen onze nieuwe shop zetten we hoog in op een sterke gebruikerservaring. 
Er zijn dan ook verschillende manieren om snel uw favoriet product op te zoeken.

• Via de zoekbalk bovenaan

Er worden een beperkt aantal productsugesties, zoektermen en merken gegeven die 
aansluiten bij uw zoekterm. 
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• Via categorie - Visuele Communicatie

Hoover over een productgroep binnen de grijze horizontale menubalk en kies welk 
productassortiment u wil bekijken. 

Zoekresultaten en artikelkaart

Een overzicht van een reeks artikelen volgt met daarbij steeds een korte 
omschrijving. Via de filters links kan u uw zoekresultaten nog verfijnen.  
Vb. een merk aangeven of bepaalde kleur. 

Klik vervolgens op een artikel naar keuze om de artikelkaart te bekijken. 
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De artikelkaart bezorgt u alle info: productomschrijving, voordelen en 
aandachtspunten, technische specificaties, downloads, selectiemogelijkheden, 
alternatieve en aanvullende producten. 

Bestellen?

Via een aantal selectievarianten vb. verpakking en formaat kan u aangeven wat uw 
gewenst product is. Er is steeds een indicatie qua levertermijn. 

Klik op de groene knop 'In het winkelmandje' om uw gewenst product te bestellen. 
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Klik op de groene knop 'Naar de kassa' om uw order door te geven. Vervolgens kan u uw 
leveradres, betaalwijze, leverdatum, referentie en evt. extra info doorgeven. 

Pas na het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden, kan u uw bestelling plaatsen.

Klik op de groene knop 'Bestellen'. Ons Customer Service Team behandelt uw order. 
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Zorg
Bent u actief binnen de zorgsector? Klik dan de groep Zorg aan.
U wordt verwezen naar de mini-site met alle productinfo op maat van uw sector.

Snel een product opzoeken?

Binnen onze nieuwe shop zetten we hoog in op een sterke gebruikerservaring. 
Er zijn dan ook verschillende manieren om snel uw favoriet product op te zoeken.

• Via de zoekbalk bovenaan

Er worden een beperkt aantal productsuggesties gegeven die aansluiten bij uw zoekterm. 
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• Via categorie - Zorg

Hoover over een productgroep binnen de grijze horizontale menubalk en kies welk 
productassortiment u wil bekijken.

Zoekresultaten en artikelkaart

Een overzicht van een reeks artikelen volgt met daarbij steeds een korte 
omschrijving. Via de filters links kan u uw zoekresultaten nog verfijnen.  
Vb. een merk aangeven.

Klik vervolgens op een artikel naar keuze om de artikelkaart te bekijken. 
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De artikelkaart bezorgt u alle info: productomschrijving, voordelen en 
aandachtspunten, technische specificaties, downloads, selectiemogelijkheden, 
alternatieve en aanvullende producten. 

Bestellen?

Via een aantal selectievarianten vb. besteleenheid kan u aangeven wat uw gewenst 
product is. Er is steeds een indicatie qua levertermijn. 

Klik op de groene knop 'In het winkelmandje' om uw gewenst product te bestellen. 
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Klik op de groene knop 'Naar de kassa' om uw order door te geven. Vervolgens kan u 
uw leveradres, betaalwijze, leverdatum, referentie en evt. extra info doorgeven. 

Pas na het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden, kan u uw bestelling plaatsen.

Klik op de groene knop 'Bestellen'. Ons Customer Service Team behandelt uw order. 
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Dashboard - Enkel voor B2B
Rechtsbovenaan vindt u een overzicht van uw winkelmandje en uw login. 
Via uw account kan u ook uw Dashboard bekijken met o.a. een historiek van uw 
bestellingen.

Bedrijf

Binnen de rubriek Bedrijf vindt u uw functie terug en kan u als Admin Lead de 
verschillende contacten/accounts terugvinden.
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Bestellingen

Via de rubriek 'Bestellingen' heeft u een overzicht van uw lopende bestellingen en 
eerder geplaatste bestellingen.

Bestellijsten

Via een bestellijst kan u eenvoudig regelmatig terugkerende orders plaatsen. 
Vb. een bestelling die om de 2 weken geplaatst wordt.

U kan een bestellijst een naam geven en daarna producten toevoegen. 

TIP: U kan het artikelnummer kopiëren uit de artikelfiche.  
Op die manier wordt de gewenste besteleenheid (vb. doos) meegenomen. 
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Bestellijsten kunnen steeds aangepast worden via 'Acties' - 'Object bewerken of 'Item 
verwijderen'.

Via de groene knop 'Bestellijst toevoegen aan winkelwagen' kan u de bestellijst 
opnemen bij uw te bestellen artikelen.
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Fastorder
Via 'Fastorder' kan u verschillende artikelen toevoegen aan uw winkelmandje met 
slechts enkele kliks. 

U kan volgend bestand inladen: 

• XLS of XLSX bestand: kolom A - Artikelnummer en kolom B - Hoeveelheid. 

• CSV: artikelnummer en hoeveelheid via scheidingsteken komma.
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Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet contact op te nemen via webshop-support@igepa.be.

En blijft het hierbij? Neen! Op regelmatige basis zullen we u op de hoogte brengen van 
verbeteringen en nieuwe mogelijkheden.

Ook u kan hierbij een belangrijke rol spelen. Mail uw suggesties gerust door naar 
webshop-support@igepa.be.

Alvast bedankt!

Team Igepa

Contacteer ons

Via de groene knop 'Toevoegen aan winkelwagen' kan u de artikellijnen opnemen bij 
uw te bestellen artikelen. 

Of via 'Product nummer' en 'Hoeveelheid' snel artikellijnen invoeren. 
 
TIP: Vergeet na het artikelnummer niet de gewenste besteleenheid mee te nemen.  
Vb. 02-000-0016.3 U vindt deze steeds terug in de artikelfiche onder het winkelmandje.
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