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Inloggen 

Klik rechtsboven in het scherm op Login. 
Bent u een bestaande klant, maar heeft u nog geen
inloggegevens? Vraag deze dan aan via
shop@technobrabant.nl 
 
Bent u nog geen klant? Klik dan linksonder 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
gelijk te betalen met iDEAL.

www.technobrabant.nl
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Mijn account
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Eenmaal ingelogd ziet u rechtsboven uw naam staan.
Beweeg met de muis richting "Mijn account" en dan
verschijnt het volgende menu:
Profiel: Hier kan u uw gegevens inzien en wijzigen.
Adressen: Zie hier uw adres. 
Bestellingen: De bestellingen die zijn gedaan via de shop.
Facturen: De facturen van de bestellingen die zijn gedaan
via de shop.
Mijn favorieten: Hier kan u favorietenlijsten samenstellen. 

www.technobrabant.nl



Artikelen zoeken en
categorieën bekijken

Er zijn 2 manieren om de categorieën te bekijken. 
Beweeg met de muisaanwijzer over webshop en u
ziet het menu verschijnen. Of klik erop en zie het
menu met afbeeldingen zoals hieronder.
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Ook kan u gebruik maken van de zoekbalk
rechtsboven in het scherm. Hier kan u zoeken op
artikelnummer/omschrijving/trefwoord/synoniem/
merk/eigen artikelnummer.
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Indien ingelogd ziet u uw netto prijzen, hier is de korting al in verrekend! 
       = op voorraad.        = niet op voorraad
Klik op plaats in winkelwagen om het artikel te bestellen. Klik op toevoegen aan favorieten als u dit product vaker wilt
bestellen. Het komt dan op uw favorietenlijst te staan. Meer informatie nodig? Klik dan op het artikel zelf. 

Artikeloverzicht

 



Bestelproces

Klik hier om uw winkelwagen in
te zien.
Voeg al de items in uw
winkelwagen toe aan uw
favorieten als u ze vaker wilt
bestellen.
Voeg nog een artikel toe als u 

Klopt alles en wilt u bestellen
klik dan hier op "verder naar
bestellen."

1.

2.

3.
wat vergeten bent, of ga terug
naar het assortiment. Wat in uw
winkelmandje staat wordt
bewaard. 

1.
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Chatfunctie

Heeft u hulp nodig bij bestellen of
bij het zoeken van een artikel? 
Onze chat is beschikbaar van
maandag tot en met vrijdag van
08:00 uur tot 17:00 uur.
 
Hiernaast zijn we ook telefonisch te
bereiken op 0165-331004.
 
En na werktijd kunt u ook altijd
mailen naar:
shop@technobrabant.nl



We zien uw bestelling
graag tegemoet!
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