
Bestellen via de ASC webshop wordt vanaf nu beloond! 
 
Al meerdere jaren hebben wij een zakelijke webshop waarin u, als dealer, al onze ASC producten 
gemakkelijk en snel kunt bestellen. Wist u dat onze webshop nog meerdere voordelen heeft? 
 
- Directe controle van de juiste bestelde producten 
- Snel uw inkoopprijs opgezocht voor een offerte 
- Producten zijn altijd voorzien van het juiste kortingspercentage 
- Veel gangbare producten zijn voorzien van een afbeelding  
 
En alsof dat nog niet genoeg is, zal er vanaf 1 januari 2020 blijvend op iedere order via de webshop 
2% bestelkorting gehanteerd worden over het netto-orderbedrag! Deze korting is exclusief eventuele 
betalingskortingen en/of andere afspraken.  
 
Hoe werkt onze webshop: 
 
U kunt inloggen via onze website op: https://www.ascgroup.nl/dealer-login/ 
Heeft u nog geen inloggegevens dan kunt u deze opvragen via sales@ascgroup.nl  

 
BESTELLEN  
 
Stap 1)  
Na inloggen komt u in het HOOFDMENU. U ziet het volledige  
assortiment en kunt hier de gewenste groep selecteren. 
 
We nemen als voorbeeld de ASC Rolsteiger  
 
 
Stap 2) 
U ziet nu een overzicht van alle artikelen binnen deze groep. In de linker kolom vindt u de 
artikelnummers. In de 2e kolom (van links) staat de omschrijving en daarnaast uw netto inkoopprijs. 
Hier kunt u de gewenste aantallen selecteren.  
 
 

U kunt ook altijd gebruik maken van het zoekvenster rechts bovenin. Hier kunt u zoeken op 

omschrijving of artikelnummer. De artikelnummers vindt u in onze bruto prijslijst.  

(https://www.ascgroup.nl/prijslijsten/)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Wij selecteren voor het voorbeeld 3 x opbouwframe 75-28-4 en 2 x opbouwframe 75-28-7 

https://www.ascgroup.nl/dealer-login/
mailto:sales@ascgroup.nl
https://www.ascgroup.nl/prijslijsten/


Herhaal deze stap totdat u gereed bent met uw volledige bestelling.  

 

Stap 3) Klik op de winkelmand rechts bovenin de hoek om door te gaan met bestellen.  

In uw winkelwagen kunt u de bestelling nogmaals controleren en een eventuele notitie per product 

toevoegen, zie instructieregel.  

Pas op: wijzigingen van een standaard artikel kan kosten met zich mee brengen.  

 

 

 

Stap 4) Indien uw gereed bent kunt u verder gaan met het bestelproces door op ‘details van 

bestelling’ te klikken.  

 

Stap 5) In het volgende scherm heeft u de mogelijkheid om nog belangrijke gegevens toe te voegen; 

 E-mailadres t.b.v. orderbevestiging: vul hier uw emailadres in waarop u de orderbevestiging 

wilt ontvangen. U kunt de bevestiging ook downloaden nadat u de bestelling geplaatst heeft.  

 Uw referentie: vul hier uw inkoopnummer in voor de juiste administratie afhandeling.  

 Notitie of alternatief afleveradres:  

- Notitie: Wij vragen u bij afhaal dit kenbaar te maken met afhaaldatum in dit veld  

- Afleveradres; Voor levering bij de eindgebruiker (uw klant) hanteren wij altijd handelings- 

en/of transportkosten. De hoogte hiervan is afhankelijk van diverse factoren. Wij zullen deze 

na ontvangst van uw bestelling handmatig toevoegen. Wilt u de kosten hiervoor vooraf 

weten kunt u contact opnemen via sales@ascgroup.nl of telefonisch op 076-5413019.  

 

Gebruik het alternatieve afleveradres ook indien wij bij één van uw eigen vestigingen mogen 

leveren.   
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Stap 6) Indien u alles heeft ingevuld hoeft u enkel nog de order te bevestigen en vervolgens te 

verzenden.  

Uw orderbevestiging kunt u eventueel hier downloaden: 

 

 
Nadat uw order bij ons ontvangen is, zullen wij deze met zorg in behandeling nemen. Indien er 
vragen zijn nemen wij contact met u hierover op. Bestellingen dienen minimaal 2-werkdagen vooraf 
uw vaste routedag besteld te worden. Tijdig bestellen voorkomt teleurstellingen. Wij produceren 
bijna alles zelf en zijn afhankelijk van een degelijke planning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw betalingskorting wordt 

automatisch verrekend in het 

overzicht van uw bestelling.  



UW ACCOUNT 

In uw account kunt u de volgende gegevens vinden en/of wijzigingen 

 Uw accountgegevens wijzigingen 

 Uw bestelgeschiedenis bekijken 

 Uw factuurgeschiedenis bekijken 

 

Klik op HOOFDMENU in het beginscherm en vervolgens op uw naam. 

 

Onder HOOFDMENU ziet u nu een tweede menu met 3 opties.  

U komt hier in uw accountgegevens, bestelgeschiedenis en factuurgeschiedenis.  
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