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uw gebruikersnaam

uw wachtwoord

Download/open de app bestelbox van InONE.
Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en tik op “LOGIN”.

Hier staan een 
of meer 

leveranciers. 

Tik op  
degene waar 

u een 
bestelling 

wilt plaatsen.

Selecteer de gewenste leverdag door op 
die dag/datum te tikken.

Handleiding inOne bestelsysteem, app
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Als u een product wilt zoeken, tikt u op het 
icoon ‘vergrootglas’. 

In het zoekveld typt u wat u zoekt en de app 
laat alle producten zien waar uw zoekterm in 

voorkomt.

Hier ziet u uw “Dagelijkse bestellijst” 
met de producten die u standaard bestelt.

Vul de gewenste hoeveelheid in
per product.

Handleiding inOne bestelsysteem, app
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Heeft u meerdere bestellijsten, dan kan 
u selecteren welke u wilt door op het 

pijltje te tikken.

Tik vervolgens op de gewenste lijst. Controleer het 
overzicht en 

vul eventueel 
een opmerking 

in. 

Klopt alles, 
tik dan op 
“verzend 

overzicht”.

U krijgt nog een 
laatste overzicht.

Wilt u alsnog iets aanpassen, tik dan 
op icoon “potloodje”. 

Klopt alles, tik dan op 
“verzenden”.

Uw bestelling 
is verzonden en 

zal op de 
getoonde datum 

bij u worden 
geleverd.

Tikt u op 
“volgende” dan 
komt u weer in 

het beginscherm 
van de app.

Heeft u alle 
producten die 
u nodig heeft, 

tik dan op 
icoon 

“winkelmand” 
om de 

bestelling te 
plaatsen.

Handleiding inOne bestelsysteem, app
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“Versheid in zijn element”

Volg ons!

Sla * Aardappels * Groente * Fruit * Kruiden * Paddenstoelen * Kiemgroente & bloemen * Gesneden groente

•  Wij leveren alle gewenste aantallen, ook BULK
• Wij leveren 365 dagen per jaar
•  Eigen logistiek: altijd vers en op tijd
•  Voor 3 uur ‘s nachts besteld, dezelfde dag geleverd
• Vaste contactpersoon
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