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1. Snel bestellen 

Een bestelling is zo gemaakt!  

 Kies onder producten of met de zoekfunctie naar het gewenste product en klik deze 
aan. 

 Geef aan welke aantallen u graag ontvangt en voeg deze toe aan de winkelwagen. 
 Open de winkelwagen, voer uw verzendgegevens in en bevestig de bestelling. 
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2. Mijn Account 

Onder Mijn Account vindt u al uw bestellingen, offertes en ontwerpen. 

Daarnaast kunt u hier uw persoonlijke gegevens aanpassen.  

 

 Inloggen 

De producten zijn zichtbaar voor iedereen die naar “WWW.NEWWAVETEXTILES.NL”  gaat. 
Prijzen bekijken, offertes maken en bestellingen plaatsen zijn echter alleen mogelijk nadat u 
inlogt. Rechtsboven op de website van New Wave Textiles vindt u het icoontje om in uw 
persoonlijke omgeving in te loggen. Hiervoor hebt u uw emailadres en wachtwoord nodig. 

 Nieuwe klant 

Als klant van New Wave Textiles kunt u gebruik maken van alle services die wij online 
bieden. Klikt u rechtsonder op “NIEUWE KLANT” dan behandelen wij uw aanvraag zo spoedig 
mogelijk. Wij zullen met zorg iedere aanvraag bekijken. Hebt u uw klantnummer bij de hand? 

 Wachtwoord vergeten? 

Mocht u uw wachtwoord zijn vergeten, klikt u dan op “WACHTWOORD VERGETEN?” Met uw 
emailadres kunt u gemakkelijk uw wachtwoord opnieuw opvragen. 
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Mijn account 

Onder “MIJN ACCOUNT” vindt u op overzichtelijke wijze alle offertes en orders die u online 
gemaakt hebt. U kunt deze aanklikken en bewerken of meteen opslaan als PDF-bestand. U 
ziet meteen het totaal bedrag van de offerte en de marge die u hebt berekend. 

 Bewerk profiel 

Hier vindt u uw klantnummer en kunt u zien welke ordertypes er beschikbaar zijn. Voor uw 
gemak kunt u rechts uw logo invoeren. Deze wordt automatisch toegevoegd als u offertes 
maakt! Tevens kunt u uw persoonlijke gegevens aanpassen en uw wachtwoord veranderen. 

  

 Mijn ontwerpen 

Onder “MIJN ONTWERPEN” kunt u alle artikelen met logo die u hebt gemaakt terug vinden. 

 Uitloggen 

U blijft te allen tijde ingelogd tenzij u uitlogt. 

  



 
 5 

3. Producten zoeken 

Op de site van New Wave Textiles heeft u 2 manieren om het gewenste 

artikel te vinden;  

 

1: Uitgebreid zoeken 

Onder producten kunt u zoeken op de verschillende productgroepen (categorieën). Zodra u 
er een aanklikt zullen alle artikelen geladen worden uit de productgroep. Links vind u 
vervolgens een mogelijkheid om te verfijnen of een geheel nieuwe productgroep te zoeken; 

CATEGORIE - KLEUREN - GESLACHT - MERK - CATEGORY 

Let op: Als u onder de categorie “KLEUREN”  een keuze maakt ziet u de artikelen die 
beschikbaar zijn in de gewenste kleur, deze zijn echter wel in verschillende kleuren 
afgebeeld. 

  

2: Snel zoek functie 

U kunt ook kiezen om te zoeken met de snel zoek functie op “PRODUCTNAAM OF 
ARTIKELNAAM” links naast het vergrootglas. 
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4. Productinformatie - quickview 

Door te klikken op "QUICKVIEW" kunt u snel en gemakkelijk aantallen in de 

gewenste kleur en maat invoeren en in uw winkelkar plaatsen.  

 

De volgende items worden zichtbaar als u kiest voor “QUICKVIEW” 

1 “OMSCHRIJVING EN PRODUCTNUMMER” 

2 “KLEUR, MAAT EN AANTALLEN INVOEGEN” 

Op het moment dat u een kleur kiest past automatisch de kleur van de afbeelding links zich 
aan. U kunt vervolgens kiezen welke maat en aantallen u graag wilt bestellen. Nadat u de 
maat hebt aangegeven, verschijnt de eenheidsprijs en aantallen die er in het magazijn in 
Nederland op voorraad liggen. 

3 “PRIJS EN BESCHIKBAARHEID” 

Deze worden zichtbaar als u een kleur en maat invoert. 

4: “TOEVOEGEN AAN LIJST” 

Door te klikken op “TOEVOEGEN AAN LIJST” wordt u bestelling berekend.  

5 “LIJST TOEVOEGEN AAN WINKELKAR” 
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Door te klikken op “LIJST TOEVOEGEN AAN WINKELKAR” wordt uw lijst toegevoegd aan de 
winkelkar waarna u uw bestelling kunt bekijken en/of afronden.  

6 “DOWNLOAD HOGE RESOLUTIE”  

U kunt de afbeelding nu opslaan op in uw eigen omgeving. 
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5. Productinformatie - uitgebreid 

Als u op de afbeelding van het product klikt, komt u op de productpagina 

waar u alle benodigde informatie vindt.  

 

  

1 “OMSCHRIJVING”; 

Een beschrijving die u kunt gebruiken voor uw klant. 
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2 “PRODUCTINFORMATIE”; 

Hier vindt u oa.de kwaliteit en het gewicht. 

3 “ONDERHOUDSINSTRUCTIES”; 

Onder info-center vindt u de uitleg van de verschillende symbolen. 

4 “DOWNLOAD PRODUCTFICHE”; 

Hierop vindt u de foto’s, omschrijving artikel, productinformatie, onderhoudsinstructies, 
maatboog, en mogelijke kleuren in een Pdf-bestand. 

5 “DOWNLOAD HOGE RESOLUTIE” 

U kunt op de verschillende kleuren van een artikel klikken en de bestanden downloaden. 

6 “KLEUREN”; 

Door op de afbeelding te klikken van de gewenste kleur kunt u de kleur op groter formaat 
bekijken. Als u hier nogmaals op klikt, ziet u het product op beeldvullend formaat. 

7 “VOORRAAD PER KLEUR EN MAAT”; 

U ziet direct wat de voorraad is per kleur en maat. Door op de voorraad vakjes te klikken 
kunt u ingeven hoeveel u van dit product wilt bestellen en wordt zichtbaar hoeveel er op 
voorraad is in Nederland en de verschillende magazijnen in Europa. De prijs wordt daar 
tevens vermeld. 

Let op; na invoer van het aantal klikt u op het volgende vakje of gebruikt u de TAB- functie. 
Als u de Enter-toets gebruikt na invoer komt u in het “QUICKVIEW” scherm terecht. 

8 “TOEVOEGEN AAN WINKELKAR” 

U ziet meteen een klein overzichtje van uw laatste toevoeging en u kunt kiezen 
voor “WINKELKAR LEEGMAKEN” of “GA NAAR WINKELKAR”. Door te klikken naast het 
overzicht gaat u terug naar de pagina waar u uw aantallen heeft ingevoerd. 

9 “PLAATS LOGO” 

Zie Logo en tekst plaatsen. 

10 “GERELATEERDE PRODUCTEN”; 

Is het niet helemaal wat u zoekt? Kijkt u dan eens bij de “GERELATEERDE PRODUCTEN”. Hier 
vindt u producten die een prima vervanging dan wel aanvulling zouden kunnen zijn. 
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6. Winkelkar - bestelling plaatsen 

Vanuit de winkelkar kunt u snel en eenvoudig uw bestelling afronden.  

Als de bestelling compleet is kunt u eventueel nog een opmerking plaatsen. Mocht u de 
aantallen nog willen aanpassen dan kan dit nog. Klikt u vervolgens op “HERBEREKEN PRIJS” 
om de uiteindelijke prijs te zien. 

  

 

  

Als u naar beneden scrolt komt u bij de verzendgegevens uit. 

U kunt hier nog een tweetal keuzes maken; 
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1 “ORDERTYPE”; 

U kunt hier aangeven wat uw voorkeur van verzending heeft. 

2 “DEELLEVERING”; 

Als u ervoor kiest om uw order te splitsen, zullen de artikelen die beschikbaar zijn worden 
verzonden. Dit is handig indien sommige artikelen een latere leverdatum hebben. Indien u 
ervoor kiest om uw bestelling niet op te splitsen, dan zal de order geleverd worden zodra het 
laatste artikel beschikbaar is. 

U kunt nu de order afronden door de algemene voorwaarden te accepteren en te klikken 
op “BEVESTIG ORDER” 
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7. Winkelkar - offerte maken 

U creëert u hier uw eigen offerte, inclusief ontwerpen, applicatiekosten en 

opmerkingen.  

Als u uw winkelkar opent heeft u verschillende keuzes. Een daarvan is "CONVERTEER 
WINKELKAR NAAR OFFERTE” 

 

  

U begint met het instellen van een offertenaam en klikt op “AANMAKEN” zodat u deze 
gemakkelijk terug kunt vinden onder Mijn account. 

  

 

 

  

In een oogopslag ziet u in de offerte: 
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U kunt nu per product de prijs invoeren die u uw klant wilt aanbieden. Door onderaan 
op “HERBEREKEN PRIJS” te kikken krijgt u een nieuw overzicht. Door voor “OPSLAAN” te 
kiezen komt u in het overzicht van orders terecht. 

  

 

“VERWIJDER PRODUCT” en “ “(pijltje) 

“VERWIJDER PRODUCT”; u verwijdert hiermee de gehele order. 

1 “LOGO TOEVOEGEN” (onder pijltje) 

U kunt vier producten toevoegen met logo’s die u heeft ontworpen. Gebruikt u het grijze 
balkje van het achterste scherm om naar beneden te scrollen en daar op “SAVE AND CLOSE” 
te klikken. 
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Extra afbeeldingen toevoegen of verwijderen kan door op “EXTRA AFBEELDING 
TOEVOEGEN” of “VERWIJDEREN”  te klikken. 

2 “APPLICATIEKOSTEN TOEVOEGEN” (onder pijltje) 

Onderaan kunt u nu invullen wat de prijs is en voor hoeveel stuks. Klik nogmaals 
op “HERBEREKEN PRIJS”. 

3 “VOEG OPMERKING TOE” (onder pijltje) 

Tenslotte kunt u eventuele opmerkingen nog toevoegen om uw offerte compleet te maken. 

 

 

U heeft nu wederom drie mogelijkheden: 

Bovenaan vindt u; 

 

1  “CREEER ORDER VAN DEZE OFFERTE” 

Om uw order af te kunnen ronden wordt u terug geleid naar de winkelkar. Daar kunt u 
onderaan de pagina kiezen voor “ORDER BEVESTIGEN”. 

Kiest u achtereenvolgens voor: “CONVERTEER OFFERTE NAAR WINKELKAR”, “BEVESTIG 
ARTIKELEN” en vervolgens onderaan “TOEVOEGEN AAN WINKELKAR”. 

2 “DOWNLOAD ALS PDF”; U kunt de offerte nu opslaan in uw eigen omgeving. 

3 Onderaan vind u “OPSLAAN” de offerte wordt opgeslagen onder “MIJN ACCOUNT” 
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8. Logo en tekst plaatsen 

Maak uw offerte compleet met een voorbeeld product met logo. 

Als u op een product klikt, zodat u naar de productinformatie gaat, kunt u kiezen 
voor “plaats logo”. Dit brengt u in de ontwerpeditor. 

 

In de blauwe balk boven het artikel ziet u links en rechts icoontjes. 

 Links kunt u afbeeldingen toevoegen of tekst toevoegen. 
 Rechts kunt u kiezen voor printen of het artikel resetten (terug naar origineel).    
 Aan de rechterkant van het artikel kunt u kiezen voor de verschillende kanten van het 

artikel. 

Vervolgens kunt u een afbeelding plaatsen. Gaat u links op het icoontje afbeelding 
toevoegen staan en u kunt een afbeelding uploaden of een tekst plaatsen. 
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Logo groter of kleiner maken 

Rechtsonder het logo kunt u met de twee pijltjes het formaat van de afbeelding aanpassen. 
Door met de muis op de pijltjes te gaan staan en deze ingedrukt te houden kunt u de grootte 
van de afbeelding direct aanpassen.  
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Logo draaien 

Dit werkt hetzelfde met het ronde pijltje boven het logo. Hier kunt u het logo mee draaien. 
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Helpers 

Met  deze vier opties kunt u: Centreren horizontaal, centreren verticaal, Terug naar origineel 
of weggooien. Met deze optie gooit u alleen de afbeelding weg waar u op dat moment mee 
bezig bent. Door te resetten gaat u terug naar het artikel zonder gedownloade tekst of 
afbeeldingen. 

Door op het mapje te klikken ziet u alle door u toegevoegde afbeeldingen. Dit is handig als u 
verschillende wilt gebruiken. 

 

  

Tekst invoegen 

 

Door in het blauwe balkje boven het product op A te klikken krijgt u de mogelijkheid tekst in 
te voegen. U kunt nu links de tekst typen en net als met een afbeelding plaatsen kunt u de 
tekst vergroten/verkleinen en roteren. Links kunt u in het menu nog kiezen voor een andere 
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kleur tekst. Kies de kleur en klik op "change color" of een ander lettertype. Door het lettertype 

aan te klikken ziet u direct het resultaat.   

 

Afbeeldingen opslaan 

Door te klikken op “OPSLAAN” of  “ALLES OPSLAAN”  worden de ontworpen artikelen 
onderaan de pagina verzameld en kunt u ze ook terugvinden onder Mijn account. 

 

 

 


