
ANFORS.COM
Uw persoonlijke ingang naar Anfors voor tijdwinst, meer kennis en gemak

HANDLEIDING VOOR ONLINE BESTELLEN



Geachte relatie,

Wij waarderen uw klandizie en interesse in onze producten ten zeerste.  
Anfors investeert graag in langetermijnrelaties of partnerships. Daarom  
hebben wij geïnvesteerd in onze website. Die is zowel een winkel als een  
persoonlijke bestelservice, geheel op maat voor u. Dat levert u tijdwinst op. 
Ook biedt uw persoonlijke account dag en nacht inzicht en overzicht. En 
dat is nog niet alles. Door een koppeling met onze actuele voorraad weet u 
direct wat u - vandaag voor 11 uur besteld - de volgende doordeweekse dag 
kan ontvangen. Een order kan snel worden geplaatst omdat het systeem al 
uw bestelde producten onthoudt. De orderhistorie is inzichtelijk, evenals alle 
facturen. 

Meer voordeel
Uiteraard is een online bestelling ook efficiënt voor ons. Daarom belonen 
wij elke order met punten, die u kunt omzetten in producten. De site zorgt 
ervoor dat u als eerste op de hoogte bent van nieuwe wijnen en onder- 
scheidingen, biedt gedegen informatie over onze producenten en de regio’s, 
toont waar u ons kunt ontmoeten (om te proeven uiteraard) en wat ons  
totale assortiment behelst. En de tijd die wij besparen met het doorvoeren 
van bestellingen gaan we benutten voor meer toegevoegde waarde voor u.

Uw persoonlijke inlog
Wij hebben een account voor u aangemaakt. Die informatie vindt u in de 
mail die ik u in de zomer van 2014 stuurde. Via de inlogpagina komt u in 
‘Mijn gegevens’ waar al uw persoonlijke gegevens staan verzameld. Deze 
handleiding helpt u bij de route vanaf de inlog. We leiden u zogezegd rond  
in onze winkel. 

Tot slot
Wilt u meer uitleg? Dan kunt u contact opnemen via onze klantenservice, 
bereikbaar via mail klantenservice@anfors.com of telefonisch op  
06-4604 0562. Voor inhoudelijke vragen over onze producten of uw  
assortiment kunt u terecht bij mij en mijn collega’s Marcel en Fenna.  
Graag spreken we u binnenkort om uw bevindingen te polsen!

Met vriendelijke groet,

Hans Bijvoets
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Via de link in de e-mail die u 
van Hans heeft ontvangen, 
komt u op de pagina waar u 
met uw e-mailadres en het 
toegezonden wachtwoord 
kunt inloggen. 

Daarmee krijgt u toegang 
tot uw persoonlijke account 
met het assortiment dat voor 
u geldt en de afgesproken 
prijzen. 

1. INLOGGEN



2. HOMEPAGE

Via de homepage bereikt u het 
assortiment, informatie over 
onze producenten en bieden 
wij u inhoudelijke kennis over 
de regio’s waar uw wijnen zijn 
gemaakt.

De blokken met de grote foto’s 
bevatten nieuws over uitbrei-
ding van ons assortiment, 
nieuwe wijnen, waar u ons op 
locatie kunt ontmoeten om 
wijnen te proeven en meer 
actuele wetenswaardigheden.

Met Punten spaart u voor 
producten. Klik hier voor meer 
informatie.



2. HOMEPAGE
(vervolg)

Aan de onderzijde van elke 
pagina staat de zogenaamde 
footer. Hier vindt u algemene 
informatie over Anfors en de 
manier waarop wij werken.



3. BESTELLEN

Via ASSORTIMENT komt u bij 
onze producten die zijn  
verdeeld in vijf categorieen.



3. BESTELLEN
SELECTEREN

Als u hebt gekozen voor het 
assortiment WIJNEN komt u  
in het totaaloverzicht. Daar 
kunt u makkelijker zoeken 
door selecties te maken: 
in de linkernavigatie kunt u 
aanvinken wat u van belang 
acht, waardoor u gerichter 
zoekt (meer criteria op de 
volgende pagina).

Standaard staat het aantal 
flessen dat wordt getoond op 
15. U kunt dit aanpassen via 
deze uitklap. De keuzes zijn:
30, 60, 120 of alle wijnen.

U kunt zelf kiezen in welke 
volgorde de wijnen worden 
getoond. In deze uitklap kunt 
u kiezen om rangschikken op:
positie, naam, prijs, land, kleur  
en producent.

Via dit veld zoekt u op naam 
waarna de betreffende  
selectie wordt getoond.

Wanneer u klikt op een wijn, 
verschijnt dit veld. Meer info 
leidt naar een uitgebreide 
beschrijving van de wijn. Als u 
kiest voor direct bestellen, vult 
u uw winkelwagen. Het getal 
vermeldt het aantal flessen 
per verpakking, maar is vrij in 
te vullen.

Hier ziet u hoeveel wijnen uw 
selectie bevat. Met de vakjes 
eronder past u de weergave 
aan. Nu ziet drie wijnen op rij. 
Ook kunt u ervoor kiezen om 
de wijnen onder elkaar te zien, 
zoals op dit plaatje:



3. BESTELLEN
SELECTEREN

Dit zijn de overige criteria  
op basis waarvan u uw zoek- 
resultaat kunt verfijnen.

Per wijn ziet u de naam van  
de wijn, het jaartal, de naam 
van de producent en de voor  
u geldende prijs.



3. BESTELLEN
SELECTEREN

Als u hier kiest voor direct  
bestellen, verschijnt rechts- 
boven uw winkelwagen. Het 
getal dat hier staat, is het  
aantal flessen per verpakking. 
Staat er niets, dan is de  
minimale besteleenheid op 
dat moment niet voorradig. 
 

Deze uitklap is eigenlijk uw 
winkelwagen. Alle bestelde  
wijnen uit de huidige order 
staan hier overzichtelijk onder 
elkaar. Inclusief het totaal- 
bedrag. Hier kunt u klikken om 
uw bestelling te controleren, 
het aantal flessen te wijzigen 
of om direct af te rekenen.

Wat u ziet als u kiest voor 
meer info, leest u op de  
volgende pagina.



3. BESTELLEN
SELECTEREN

Kiest u voor meer info dan 
komt u op deze pagina met 
een overzicht van alle criteria 
die op de betreffende wijn  
van toepassing zijn. 

Met deze icoontjes kunt u de 
wijn delen via social media 
(waar u ook punten voor  
producten mee verdient).

Als u wilt, kunt u een wijn  
beoordelen zodat anderen 
kunnen zien hoe u ‘m waar-
deert.

Als een wijn niet op voorraad 
is, staat dat hier vermeld en 
worden onderaan alternatie-
ven geboden. Mocht dat geen 
oplossing zijn, neemt u contact 
op met de klantenservice.

Wilt u een collega of relatie 
informeren over deze wijn?  
Klik dan hier.

Via de grijze tekst achter  
Producent komt u op een  
pagina waar het verhaal over  
de producent staat.



3. BESTELLEN
AFREKENEN

Op deze pagina komt u via 
winkelwagen (het uitklap- 
scherm rechtsboven) en 
Aantallen wijzigen.

Hier ziet u het totaalbedrag 
van uw order.

Hier kiest u voor zelf afhalen 
of bezorgen en ziet u de even-
tuele kosten daarvan.

Hier ziet u hoeveel Punten uw 
order waard is.



3. BESTELLEN
AFREKENEN

De order wordt afgerond  
nadat u alle velden heeft  
gecontroleerd op deze pagina 
en u op deze knop klikt.  
Daarna verschijnt dit scherm:

Op deze pagina komt u via 
AFREKENEN.

Bij 3. ziet u het totaalbedrag 
van uw order en kunt u de 
bestelling controleren.

U klikt bij 1. aan welk aflever-
adres u wenst voor de order 
en waar de factuur naartoe 
kan (indien meer dan een  
mogelijkheid). 

Bij 2. kunt u de verzending  
nog wijzigen: via Anfors of  
zelf afhalen in ons pakhuis  
in Amsterdam.

Het notitieveld is beschikbaar 
voor aandachtspunten bij de 
bestelling of aflevering.



3. BESTELLEN
SUPERSNEL

Geen tijd om te winkelen of te 
selecteren? Eerder bestelde 
producten worden automa-
tisch opgeslagen en kunt u 
bekijken via MIJN GEGEVENS. 
Vanuit Bestelde producten 
kunt u wijnen selecteren en ze 
direct in uw winkelwagen zet-
ten. Door de order te plaatsen 
via Afrekenen bent u direct 
klaar.



4. INFORMATIE

Via PRODUCENTEN komt u  
op een pagina waar u kiest  
om meer te lezen over onze 
Italiaanse en Spaanse wijn- 
makers. 

Dat kan op twee manieren: via 
de kaart of via het overzicht. 
Via beiden komt u via een 
klik op de producent van uw 
keuze.

Op deze producentenpagina’s 
ziet u niet alleen het verhaal 
achter de wijnmaker. U kunt 
hier ook zijn wijnen kopen.



5. KENNIS

Via REGIO’S komt u op een 
pagina die binnenkort wordt 
gevuld met zeer interessante 
informatie over het gebied  
van herkomst van onze  
Italiaanse en Spaanse wijnen.



6. MIJN GEGEVENS

Via MIJN GEGEVENS komt u  
op een pagina waar al uw  
gegevens zijn verzameld.Via Overzicht kunt u  

bijgaande gegevens inzien.



6. MIJN GEGEVENS

Via MIJN GEGEVENS komt u  
op een pagina waar al uw  
gegevens zijn verzameld.

Via Klantgegevens kunt u niet 
alleen uw wachtwoord maar 
ook alle velden op die pagina 
wijzigen.



6. MIJN GEGEVENS

Via MIJN GEGEVENS komt u 
op een pagina waar al uw 
gegevens zijn verzameld.

Via Adresboek kunt u zien 
waar we uw facturen naar-
toe sturen en bestellingen 
worden afgeleverd. Wilt u het 
standaard afleveradres wijzi-
gen of een extra afleveradres 
toevoegen? Dan doet u dat 
hier. Om uw factuuradres te 
wijzigen vragen we u contact 
met ons op te nemen.



6. MIJN GEGEVENS

Via MIJN GEGEVENS komt u  
op een pagina waar al uw  
gegevens zijn verzameld.

Via Bestelde producten kunt 
u zien wat u ooit eerder bij 
Anfors heeft besteld. Elk nieuw 
product wordt gelijk toege-
voegd.



6. MIJN GEGEVENS

Via MIJN GEGEVENS komt u  
op een pagina waar al uw  
gegevens zijn verzameld.

Via Lopende bestellingen ziet 
u elke order en z’n status.



6. MIJN GEGEVENS

Via MIJN GEGEVENS komt u  
op een pagina waar al uw  
gegevens zijn verzameld.

Via Beoordelingen ziet u welke 
wijnen of andere producten u 
heeft beoordeeld (en waar u 
Punten voor ontving). 



6. MIJN GEGEVENS

Via MIJN GEGEVENS komt u  
op een pagina waar al uw  
gegevens zijn verzameld.

Bij Nieuwsbrieven kunt u zich 
aan- of afmelden voor de ont-
vangst van onze maandelijkse 
digitale update over bijvoor-
beeld ontwikkelingen, nieuwe 
aanwinsten en proeverijen. 
Ook speciale acties en kennis-
deling zijn onderwerpen. En 
met de aanmelding verdient u 
direct 15 Punten.



6. MIJN GEGEVENS

Via MIJN GEGEVENS komt u  
op een pagina waar al uw  
gegevens zijn verzameld.

Bij Factuurhistorie ziet u alle 
facturen in een overzicht.



6. MIJN GEGEVENS

Via MIJN GEGEVENS komt u  
op een pagina waar al uw  
gegevens zijn verzameld.

Bij Orderhistorie ziet u alle 
orders in een overzicht.



6. MIJN GEGEVENS

Via MIJN GEGEVENS komt u  
op een pagina waar al uw  
gegevens zijn verzameld.

Bij Verwezen relaties ziet u in 
een overzicht welke relaties u 
op Anfors heeft geattendeerd.



6. MIJN GEGEVENS

Via MIJN GEGEVENS komt u  
op een pagina waar al uw  
gegevens zijn verzameld. 

Bij Punten staat de t/m-stand 
van het aantal punten dat u 
heeft verdiend met bestel- 
lingen, de ontvangst van onze 
nieuwsbrief en/of delen van 
berichten en producten. 



7. FOOTER
PUNTEN

Via de footer komt u bij de 
informatie over onze Punten.



7. FOOTER 
CONTACT

Via de footer komt u op de 
contactpagina. 

Als u alle velden op dit formu-
lier en het notitieveld invult, 
beantwoorden wij uw vraag 
via mail of telefonisch binnen 
24 uur.

Dit zijn de mensen achter  
Anfors. Elk teamlid kunt u 
persoonlijk benaderen. Omdat 
wij voor ons werk regelmatig 
in het buitenland verblijven,  
is direct contact niet altijd 
gegarandeerd.



7. FOOTER
VOLG ONS

Via de footer komt u op onze 
Facebook-pagina, LinkedIn 
company page en ons Twitter 
account waar u ons ook kunt 
volgen.



Wij wensen u veel bestelgemak!


