
1. U gaat naar de website van Polvo BV https://www.polvobv.nl/
2. De zwarte balk direct onder het logo kan worden gebruikt voor navigatie tussen de 

verschillende pagina’s.

3. Stel, u zoekt een klopboormachine.
4. U gaat dan naar de zwarte balk en vervolgens naar gereedschap. In het uitklapmenu ziet 

u alle soorten gereedschap, inclusief boormachines.

5. Nadat u deze aanklikt, kunt u het soort boormachine selecteren.

https://www.polvobv.nl/


6. U komt op een pagina met alle klopboren die we aanbieden, hier kunt u een boor selecteren
van het merk/de prijs/de specificaties van uw voorkeur.

7. Zodra u een artikel ziet dat uw interesse wekt, klikt u het artikel aan. Hierna wordt u naar de
productpagina gebracht. Op deze pagina wordt extra informatie weergegeven van het product,

samen met video’s, een omschrijving, eventuele levertijden etc. 



8. Zodra u het product dat u wilt heeft gevonden, klikt u op: “IN WINKELWAGEN”

9. In de rechterbovenhoek ziet u nu dat er een artikel is toegevoegd.



10. U kunt doorwinkelen via stap 48
11. Wanneer u alles wat u nodig heeft in de winkelwagen heeft geplaatst,  

klikt u op de winkelwagen.

12. In het menu van de winkelwagen kunt u:  zien welke producten u hebt gekozen, het aantal
stuks dat u van een product wilt zien en aanpassen, aan de rechterkant zien wat de 
totaalprijs zal zijn inclusief kortingen/BTW/verzending. Ook worden er onderin artikelen 
getoond die passen bij uw producten.



13. Zodra u klikt op bestellen wordt er aan u gevraagd om in te loggen of een account aan te 
maken.

14. A. Heeft u al een account, log dan in met uw e-mail en wachtwoord. Al uw gegevens zijn dan 
al opgeslagen en u hoeft alleen nog maar een betaalmethode te kiezen.

B. Heeft u nog geen account? Klik dan op het kopje 'ik ben nieuw hier'.

15. U bent nu op de pagina waar u een account kunt aanmaken.
16. Maak de keuze of u een particulier of zakelijk account aan wilt maken.



17. A. Als particulier wordt u gevraagd om wat contactinformatie te verschaffen, zodat de adres
gegevens bewaard kunnen blijven.

B. Als zakelijke klant moet er wat meer informatie worden gegeven, dit is omdat u als bedrijf 
op rekening kan kopen. Hiervoor is wel een controle vereist. Houd er rekening mee dat het 
mogelijk is dat een vertegenwoordiger contact met u opneemt.



18. Wanneer u hebt gekozen voor een zakelijk account wordt u ervan op de hoogte gesteld 
wanneer uw account is goedgekeurd.

19. Via onderstaande weg kunt u een bestellijst importeren, ga naar mijn account -> mijn 
bestellijsten -> download het ordertemplate -> vul hier de artikelnummers in die u in de 
bestellijst wilt hebben -> sla het Excel-bestand op -> upload het bestand




