
Inloggen bij de Staples 
Advantage Webshop
1  Open de webbrowser.
2  Typ www.staplesadvantage.nl in de 

adresbalk.
3  Ga naar het deelvenster in de 

linkerbovenhoek om in te loggen bij 
de webshop.

4  Geef uw e-mailadres op.
5  Geef uw wachtwoord op.
6  Klik op Inloggen om te bestellen.

Wachtwoord vergeten
1  Klik in het inlogvenster op 

Wachtwoord vergeten.
2  Geef uw e-mailadres op en klik op OK.
3  Staples Advantage Webshop 

stuurt uw wachtwoord naar uw 
e-mailadres.

Berichtencentrum
1  Nieuwe berichten vindt u in het vak 

Nieuwe berichten. Klik op de naam 
van het bericht en het volledige 
berichtencentrum wordt in een 
overlay weergegeven.

Zoeken op trefwoord
1  U kunt zoeken met behulp van 

een trefwoord. Typ bijvoorbeeld 
‘nietmachine’ als u nietmachines wilt 
zoeken.

2  U kunt ook meer dan een trefwoord 
gebruiken. Typ bijvoorbeeld 
‘nietmachine blauw’ en klik op de 
zoekknop.

3  Als u op productcode wilt zoeken, 
geeft u een volledige of gedeeltelijke 
Staples-productcode op.

4  De resultaten van de zoekbewerking 
worden weergegeven, waaronder 
het aantal resultaten en het aantal 
pagina’s waarop de resultaten 
voorkomen.

5  U kunt de zoekresultaten met behulp 
van diverse filters sorteren.

Inkjet en tonercartridges
1  Klik op Inkjet & Toner Cartridges 

in het linker menuvenster of op de 
menubalk boven aan het scherm.

2  Kies het merk waarnaar u wilt zoeken.
3  Selecteer de categorie waartoe 

uw apparaat behoort en/of het 
modelnummer.

4  Stel de hoeveelheid in op het aantal 
dat u wilt bestellen en klik op Leg in 
winkelwagen.

Zoeken op categorie
1  Als u wilt zoeken op productcategorie 

beweegt u de muis over de 
categorie in het linker menuvenster. 
De subcategorieën worden 
automatisch weergegeven. U kunt 
ook op een categorie klikken om de 
subcategorieën weer te geven. 

2  Selecteer telkens de subcategorie 
die het beste het product weergeeft 
waarnaar u zoekt, totdat de 
producten worden weergegeven die 
aan uw zoekcriteria voldoen.

Favorieten
1  Klik op Uw meest bestelde 

producten.
2  De lijst met producten wordt in 

aflopende volgorde weergegeven, 
op basis van het aantal keren dat u 
een product hebt besteld.

3  Als u een product uit de lijst wilt 
bestellen, stelt u de gewenste 
hoeveelheid in en klikt u op Leg in 
winkelwagen.

4  De zes producten die u het meest 
hebt besteld, vindt u ook in het 
welkomstscherm (homepagina).

Bestellen uit voorgaande order
1  Klik op Bestellen uit voorgaande 

order in het linker menuvenster op 
het scherm.

2  U ziet hier de tien orders die u het 
laatst hebt geplaatst.

3  Selecteer een bestelling. U kunt alle 
producten van deze bestelling aan 
uw huidige bestelling toevoegen.

Snel bestellen
1  Klik op Snel bestellen onder de 

menubalk boven aan het scherm.
2  U kunt tien productcodes opgeven 

met een notitie op elke regel.
3  Klik op Leg in winkelwagen.

Bestelformulieren
1  Klik op Bestelformulieren onder de 

menubalk boven aan het scherm.
2  Selecteer uw persoonlijke 

bestelformulier of dat van uw bedrijf.
3  Klik op het gewenste bestelformulier.

Inhoud
1  Klik op Inhoud in het 

winkelwagenvenster.
2  Klik op het symbooltje van de 

rekenmachine als u de hoeveelheid 
van een bepaalde regel wijzigt. Het 
totaal van uw bestelling wordt dan 
aangepast.

3  Klik op Opslaan om uw bestelling 
tijdelijk weg te zetten. Op die manier 
kunt u nog producten toevoegen of 
verwijderen en de bestelling op een 
later tijdstip verzenden.

4  Klik op Order verwijderen. U wordt 
gevraagd om te bevestigen dat u de 
order wilt verwijderen.

5  Klik op Afdrukken om de order af te 
drukken.

6  Klik op Volgende om naar de 
orderbevestigingspagina te gaan.

7  Geef referenties voor uw order op in 
de twee vakken.

8  Controleer de verzend- en 
verwerkingsgegevens.

9  Klik op Order versturen om de order 
naar Staples te verzenden of naar 
degene binnen het bedrijf die de 
order moet goedkeuren.
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