
 
  Watze Hilariusweg 6 

             2031 AA Haarlem 
              Telefoon 023 547 09 46 
               

 
KvK nr. 341334802              www.bals.nl 
BTW nr. NL 808850702B01 e-mail info@bals.nl  

Geachte relatie, 

 

Hartelijk dank voor het gebruik maken van de nieuwe webshop van Bals Nederland B.V.. 

We zetten hiermee een flinke stap voorwaarts en u heeft besloten met ons mee te doen. In 

dit document helpen we u een handje. Mocht u naar aanleiding van document nog vragen 

of opmerkingen hebben, dan kunt u ons altijd bereiken via de bestaande kanalen alsmede 

via de mail (maurits@bals.nl).  

 

Alvast bedankt! 

Team Bals Nederland 
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1. Aanmelding 

 

Om een account aan te maken voor de Bals Webshop dient u de volgende stappen te 

doorlopen: 

 

- Ga naar de website van Bals Nederland 

- Druk rechtsboven op ‘registreren’ 

- Vul uw gegevens in en klik onderaan op ‘registreren’ 

 

U ontvangt een email op het emailadres dat u heeft ingevoerd. Daarin staat beschreven 

welke volgende stappen u dient te ondernemen om uw wachtwoord te verkrijgen. 

 

- Klik op de link in de mail. U komt op de website van Bals terecht. 

- Klik vervolgens op ‘wachtwoord vergeten’ 

- Vul uw emailadres in en klik op ‘opvragen’ 

 

U ontvangt opnieuw een email op het emailadres dat u heeft ingevoerd. Daarin staat uw 

wachtwoord. Vervolgens kunt u gaan inloggen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bals.nl/
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2. Inloggen 

 

Na de aanmelding kunt u met uw emailadres + wachtwoord inloggen. Let op: in de 

eerste fase dienen we uw aanmelding eerst goed te keuren voordat u gebruik kunt 

maken van de webshop. Dit wordt in principe binnen een dag gedaan. Mocht u niet 

willen of kunnen wachten of mocht het langer duren dan een dag, dan kunt u het best 

bellen of mailen naar Maurits: +31648449593 of maurits@bals.nl 

 

- Ga naar de Bals Webshop 

- Vul uw gebruikersnaam (emailadres) en wachtwoord in en klik op ‘inloggen’ 

- Klik op ‘blijf ingelogd’ om uw browser de inloggegevens te laten onthouden 

- Klik op ‘wachtwoord vergeten’ als u uw wachtwoord bent vergeten en u een nieuw 

wachtwoord wil aanvragen 
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3. Dashboard 

 

Wanneer u heeft ingelogd, komt u in het dashboard. Hier kunt u te allen tijde naar 

terugkeren door op ‘mijn account’ (rechtsboven) te klikken. In het dashboard vindt u 

uw persoonlijke gegevens, alsmede uw recente bestellingen en bestelgeschiedenis.  

 

Wij raden u aan om, voordat u bestellingen gaat plaatsen, de volgende stappen te 

doorlopen: 

 

- Wijzig uw wachtwoord door onderaan op ‘Wachtwoord wijzigen’ te klikken, een 

nieuw wachtwoord in te voeren en te klikken op ‘Wijzigingen bewaren’. 

- Check uw persoonlijke gegevens goed 

- Voer uw afleveradres in onder ‘Mijn account’ → ‘Uw afleveradressen’ 

o Mocht deze al zijn ingevoerd, controleer deze dan en wijzig deze waar nodig. 

 

Als alles correct is ingevoerd, kunt u beginnen met bestellen. 
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4. Bestellen 

 

4.1 Winkelwagen vullen 

 

Eerst dient u uw winkelwagen te vullen. Dat kunt u op twee manieren doen: 

 

- Via de productcategorieën onder ‘webshop’ 

o Selecteer een product 

o U vindt hier alle specificaties 

o Daarnaast kunt u het productdocument downloaden 

o Selecteer het aantal dat u wil bestellen 

o Kies ‘bestellen’ om het product / de producten in uw winkelmand te leggen 

o Klik op ‘voeg toe aan mijn favorieten’ om het product aan uw favorieten toe 

te voegen. Hiermee kunt u in het vervolg sneller en makkelijker uw 

producten bestellen. 

- Via de productcode 

o Voer in het balkje onder ‘product’ de productcode in. 

o U hoeft hier slechts een gedeelte van de productcode in te voeren. 

o Selecteer het aantal producten dat u wil bestellen. 

o Klik op ‘Toevoegen aan winkelwagen’ om de producten aan de order toe te 

voegen. 

 

Als u uw winkelwagen heeft gevuld, kunt u deze gaan bestellen.  
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4.2 Bestellen 

 

- Klik rechtsboven op het icoon van de winkelwagen en op de knop ‘winkelwagen’ 

onder aan de lijst. 

- Controleer uw bestellingen en klik op ‘bestellen’. 

o Let op: als u het aantal producten aanpast, klik dan op ‘herberekenen’ om 

de nieuwe prijs te zien. 

o Mocht u toch nog nieuwe producten willen toevoegen, klik dan op ‘verder 

winkelen’. 

- Controleer uw factuur- en afleveradres.  

o Mocht u hier nog wijzigingen aan willen brengen, klik dan op ‘wijzigen’. 

o Mocht u extra gegevens vast willen leggen, zoals uw referentie, geef deze 

dan aan in de balk onder ‘Leg hieronder eventuele extra gegevens vast’. 

- Geef aan dat u akkoord gaat met onze Algemene Verkoopvoorwaarden. 

- Klik op ‘afrekenen’. 

 

U bestelt op rekening. U hoeft dus niet direct af te rekenen, maar krijgt in uw mail een 

orderbevestiging en een factuur.   
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5. Vragen of opmerkingen? 

 

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, kijk dan op onze website bij de 

FAQ, bel met 023-5470947 of mail naar maurits@bals.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

TeamBals 
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