werking website www.leroufilters.be

Welkom op onze site!
Om volledig gebruik te kunnen maken van onze site is het aan te raden in te loggen.
Hierbij een korte rondleiding en uitleg over onze website.

Door aan te klikken zijn volgende functionaliteiten beschikbaar:
PRODUCTEN:
Er is een algemeen overzicht van ons productgamma met een woordje uitleg.
BROCHURES:
Beschikbare PDF’s van ons productgamma.

ZOEK UW FILTER:

In deze balk kan u filterreferenties weergeven. Indien gekend worden ze aangevuld in het drop-down
menu. U kan nu de juiste aanklikken met de muis. Nu wordt ons alternatief (soms meerdere) met
voorraad en prijs weergegeven. Indien niet op voorraad wordt de geschatte leveringstermijn
weergegeven. Indien u uw referentie niet kan vinden, moet u de referentie volledig ingeven en op
enter drukken. Als er nog steeds geen alternatief wordt weergegeven kan u ons nog steeds bereiken
en wij zoeken verder.
Als u het weergegeven artikel wil kopen is dit mogelijk door het gewenste aantal in te geven en op
het karretje te drukken. Het artikel staat nu in de winkelkar.

Indien u deze referentie reeds heeft gehad wordt dit weergegeven.

Door op bovenstaande vak te klikken ziet u de verschillende leveringsnota’s en uw bestelreferentie.

Indien u reeds gebruikt maakt van ‘Machine Park’ in MY LEROU, zal er worden weergegeven of deze
referentie reeds op een machine uit uw lijst zit.

MY LEROU
Hier zijn verschillende opties


Artikels:
Een overzicht van alle artikels, indien u uw eigen artikel referentie heeft en die bij ons
gekend zijn kan u deze hier gebruiken. Geef ze in, in het vak met het vergrootglas naast
(rechts bovenaan, niet het vak met ‘search’)



Open aanbiedingen:
Hier kan je de openstaande offerte consulteren



Open bestellingen:
Dit zijn de bestellingen die nog niet of niet volledig zijn geleverd. De ‘Referentie klant’ is uw
bestelreferentie. Als u erop klikt ziet u de volledige bestelling met per lijn het open aantal en
het reeds geleverde aantal.



Historiek
Overzicht van de reeds uitgeleverde leveringen. Ook hier kan u doorklikken. U ziet nu de
volledige leveringsnota.



‘Geleverd in de laatste 24 maand’.
Een overzicht van de referenties die u heeft ontvangen van ons met het totale aantal. Elke
referentie kan worden aangeklikt om zo de leveringsdata en uw bestelreferentie te zien.



Backorder
Alle artikelen die we nog moeten uitleveren. Ook hier kan worden doorgeklikt voor extra
informatie.



Machine park
Dit is een handige tool die ervoor zorgt dat we 1 keer (en daarna niet meer!) naar
filterreferenties moeten zoeken. Het enige wat we nodig hebben is een lijst van de
verschillende machines met hun filters. De opgegeven filters mogen de originele referenties
zijn, maar ook de referenties van andere merken.
Wij zullen de volledige lijst (en omzetten indien nodig) opladen.
Als de machines zijn doorgegeven, kan u de filters raadplegen per machine. Verder worden
soms ook extra alternatieven weergegeven. Zo is het makkelijk naargelang prijs en stock een
keuze te maken welke u wil bestellen. Verder staat ook hoeveel van deze filterreferenties u
reeds heeft gehad in het verleden.

Hoe best bestellen?
Zoals hierboven beschreven zijn er verschillende mogelijkheden.
Onze voorkeur gaat naar ‘Zoek uw filter’ of via ‘machine park’
Bestellen via ‘ZOEK UW FILTER’
1. Klik op ‘Zoek uw filter’ in bovenbalk

2. Geef de gewenste referentie in, in het vak

3. De website geeft alle mogelijkheden die er zijn, klik met de muis de gewenste referentie aan.
4. Nu verschijnt de gewenste referentie, met prijs en aantal op voorraad (of indien geen op
voorraad de geschatte leveringstermijn). Soms worden ook alternatieven weergegeven. Naar
gelang de voorraad kan je kiezen.
5. Rechts kan u het gewenste aantal invullen naast het mandje (staat standaard op 1) en dan op
karretje ernaast drukken.

6. Herhalen tot u alle nodige referenties heeft toegevoegd
7. Om winkelmandje te bekijken, ga naar ‘CART’

8. U kan kiezen voor afhaling in ons magazijn door de keuze aan te vinken.

9. U kan ook een bezorgadres aanduiden waar de bestelling mag geleverd worden.
(opgelet bij opsturen dient er steeds iemand op dat adres aanwezig te zijn!) .
Als het gewenste adres er niet bij staat, dan kan u een ander adres opgeven in het vak
‘Comments’

10. Er wordt steeds port aangerekend voor bestellingen kleiner dan 200 euro.

11. Druk op rechts onder op ‘Continue’ om bestelling af te ronden

12. Controleer nog even of alles juist is en druk bovenaan op ‘Bestellen’ als alles juist is of op
‘aanpassen' als je nog iets wil aanpassen.

13. Wij sturen steeds een orderbevestiging. Hierop zal de extra korting toegepast zijn en de
juiste leveringstermijn worden weergegeven

Bestellen via ‘My Lerou’
1. Ga via ‘MY LEROU’ in bovenbalk naar ‘machine park’. Klik op ‘view’ achter de machine die je
wil bekijken.

2. De site zal nu de filters weergeven die op de machine zitten.
3. Nu kan je het gewenste aantal weergeven naast de filter die je nodig hebt. Door op het
mandje te drukken zal de referentie, met aantal, worden overgenomen in de winkelkar.

4. Dit kan je herhalen tot alle benodigde filters in de winkelkar zitten.

5. Om de winkelkar te bekijken druk op ‘CART’

6. U kan kiezen voor afhaling in ons magazijn door de keuze aan te vinken.

7. U kan ook een bezorgadres aanduiden waar de bestelling mag geleverd worden.
(opgelet bij opsturen dient er steeds iemand op dat adres aanwezig te zijn!) .
Als het gewenste adres er niet bij staat, dan kan u een ander adres opgeven in het veld
‘Comments’.

8. Er wordt steeds port aangerekend bij bestellingen kleiner dan 200 euro.
9.

Druk op rechts onder op ‘Continue’ om bestelling af te ronden.

10. Controleer nog even of alles juist is en druk bovenaan op ‘Bestellen’ als alles juist is of op
‘aanpassen' als je nog iets wil aanpassen.

11. Wij sturen steeds een orderbevestiging. Hierop zal de extra korting toegepast zijn en de
juiste leveringstermijn worden weergegeven

Indien er vragen zijn betreffende de werking, wij zijn steeds bereikbaar voor verdere uitleg op het
nummer 09 253 22 88.

