
Heb je nog geen webshop account?

Vraag deze dan hier aan. Dit is alleen geldig als je al klant bent bij Baars & Bloemhoff 
en nog geen inlog hebt voor de website. Ben je nog geen klant? Schrijf je dan hier 
binnen 2 minuten in als klant en ontvang direct een webshop account.

Antwoord op onze 
meest gestelde vragen

Hoe kan ik een artikel bestellen? 

1.      Zoek het artikel door te bladeren via de navigatie of via de zoekbalk.
2.      Na het openen van een productpagina is er de mogelijkheid om een 
          bestelhoeveelheid op te geven, daarna klik je op ‘Bestel nu’.
3.      Het artikel wordt nu toegevoegd aan je winkelmand.
4.      Klik op het icoontje van de winkelmand om naar het overzicht in je 
          winkelmand te gaan en het bestelproces van je order af te ronden.

Of bekijk hier de instructievideo voor meer uitleg.

baars-bloemhoff.nl

Waar kan ik mijn accountgegevens wijzigen?

Log in op onze website en bekijk je actuele accountgegevens in “Mijn gegevens”. 
Wil je een wijziging doorgeven? Mail dan naar: webshop@baars-bloemhoff.nl en 
vermeld hierin je oude en nieuwe gegevens en je klantnummer.

Waar kan ik mijn prijzen terugvinden?

Na inlog zie je direct jouw prijzen in de webshop per artikel. Daarnaast kun je jouw 
prijslijst downloaden in je account via “Mijn prijslijst”.  

https://dsgdiensten.typeform.com/to/zFsPCi?typeform-source=www.baars-bloemhoff.nl
https://www.baars-bloemhoff.nl/klant-worden-cms-20191205_174016
https://fast.wistia.net/embed/channel/cz93z49ttv?wchannelid=cz93z49ttv&wmediaid=bhclpexb25
mailto:webshop%40baars-bloemhoff.nl?subject=
https://www.baars-bloemhoff.nl/account
https://www.baars-bloemhoff.nl/account


Wat is de levertijd van een 
artikel?

De actuele levertijd van de artikelen 
wordt getoond in de webshop per 
artikel. Deze voorraadstatus geldt 
zowel voor onze voorraad in Zaandam 
als wanneer je artikelen in bestelling 
staan bij onze leverancier. Mocht er 
iets wijzigen, wordt dit direct getoond 
op de website. Bekijk de video voor 
meer uitleg over onze voorraadhoogte. 
Onze medewerkers beschikken over 
dezelfde informatie als de website. 
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Antwoord op onze 
meest gestelde vragen

Wil jij jouw materialen 
bewerkt geleverd hebben?

Vind hier meer informatie over 
plaatbewerkingen of vul direct 
de zaaglijst in en mail deze naar: 
maatwerk@baars-bloemhoff.nl.

Waar zie ik hoe laat mijn zending komt?

In jouw account vind je de actuele status van je bestelling en het verwachte tijdsvak 
voor jouw levering. Deze Track & Trace informatie ontvang je ook de avond 
voorafgaand aan je levering in je mail. Log hier direct in. 

https://fast.wistia.com/embed/channel/cz93z49ttv?wchannelid=cz93z49ttv&wmediaid=ylg0zee51s
https://www.baars-bloemhoff.nl/materialen/bewerkingen/
mailto:maatwerk%40baars-bloemhoff.nl?subject=
https://www.baars-bloemhoff.nl/account


Antwoord op onze 
meest gestelde vragen

Wil jij een persoonlijke 
offerte aanvragen? 

Dit doe je gemakkelijk en 
snel via op baars-bloemhoff.nl. 
Plaats alle gewenste items in de 
winkelmand en druk op de knop 
“Vraag offerte aan”.  Bekijk de 
instructievideo voor meer infor-
matie en uitleg.  

Wil je een sample aanvragen? 

Bekijk de instructievideo of ga direct naar de productpagina van jouw gewenste 
proefmonster en klik op de button “Monster aanvragen”. Deze wordt direct aan 
jouw winkelmand toegevoegd. 

Kun je het sample van jouw artikel niet terugvinden in de webshop? 

Neem dan direct contact op met een van onze leveranciers en vraag jouw 
gewenste proefmonster(s) rechtstreeks aan.
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https://fast.wistia.net/embed/channel/cz93z49ttv?wchannelid=cz93z49ttv&wmediaid=khf4a81qak
https://fast.wistia.com/embed/channel/cz93z49ttv?wchannelid=cz93z49ttv&wmediaid=ip17nj5kou
https://www.baars-bloemhoff.nl/merken


Heb je een vraag over het verwerken en toepassen van materialen? 

In onze kennisbank delen we handige tips & tricks voor de verwerking, brengen 
we productieprocessen in beeld, duiken we dieper in thema’s als duurzaamheid 
en gezondheid en geven we antwoord op veel gestelde vragen van interieurbou-
wers, ontwerpers en architecten. Voor specifieke informatie van een product of 
merk, kun je op de merk- en/of productpagina(s) terecht. Hier vind je uitgebreide 
informatie en beschikbare PDF-downloads. 

Heb je inspiratie opgedaan voor jouw materiaalkeuze, maar nog 
niet het juiste decor gevonden? 

Maak dan gebruik van onze decor kiezer of bekijk de projectenpagina. Inspiratie 
nodig? Bekijk deze pagina voor meer inspiratie of bezoek een van onze Broeinest 
locaties. 

Wil je onze materialen in het echt bewonderen? 

Maak dan een afspraak op een van de Broeinest locaties in Amsterdam, 
Eindhoven, Rotterdam of Utrecht. Hier vind je een actueel overzicht van de 
verschillende collecties en bijbehorende collectieboeken, materialen op 
grootformaat en samples. 

Antwoord op onze 
meest gestelde vragen

Wil jij nooit 
meer een 
update missen? 

https://www.baars-bloemhoff.nl/kennisbank-cms-kennisbank
https://www.baars-bloemhoff.nl/decor-kiezer-cms-20200217_152843
https://www.baars-bloemhoff.nl/inspiratie/projecten
https://www.baars-bloemhoff.nl/inspiratie
https://www.baars-bloemhoff.nl/inspiratie/broeinest
https://www.broeinest.nl/afspraak-maken/
https://www.baars-bloemhoff.nl/inspiratie/broeinest

