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Compleet en gebruiksvriendelijk
Uitgebreid ordermanagement

Extra features

Beheer je orders op een gemakkelijke en

Verleid klanten met actie artikelen, toon automatisch

overzichtelijke manier met ons uitgebreide

de nieuwste producten op je homepage of maak

ordermanagement systeem. Ontvang automatisch

gebruik van de ‘vertel verder’ module. Mijnweb-

een email bij elk bericht of order. Genereer facturen

winke.nl biedt meer dan alleen een winkelwagen

en pakbonnen voor meerdere orders (prof. versie).

functie.

Verzendkosten & BTW

Altijd bereikbaar

Bepaal zelf of en hoe jij verzendkosten en BTW in

Een webwinkel is natuurlijk niet compleet zonder

rekening brengt. Stel de tarieven in en de kosten

contactformulier. Zorg ervoor dat je bereikbaar bent

worden automatisch berekend.

voor je klanten. Je ontvangt een e-mail zodra een
klant op ‘verzenden’ klikt.
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Diverse betaalmethoden
Laat je klanten betalen met het populairste
betaalmiddel: iDEAL zit standaard al in
Mijnwebwinkel. Daarnaast kun je kiezen uit allerlei
andere betaalmethoden, zoals overboeking,
machtiging, automatische incasso of rembours.

functies. Het is een kleine volgende stap naar de
Professionele versie website met b.v. uw eigen
domeinnaam, meer betaal methoden. Modules als
machtiging, automatische incasso of rembours,
producten in de Spotlight (Cross-selling), kortingscodes, gastenboek, actie-artikelen, genereren
facturen en pakbonnen voor meerdere orders. Extra
logistieke functies als PostNL, MyParcel, Paazl en
koppeling met eigen administratie. Uitgebreide SEO,
marketing via Google, Marktplaats en div. bronnen
als KidsTopdeals. U gaat van gratis naar €19,- vaste
kosten per mnd. Kosten en korting op gebruik
logistieke dienst en optimaliseren van de marketing.

100% Veilig betalen

Optie: orderkoppeling met FashionBase Extra Online.

Mijnwebwinkel hecht veel waarde aan beveiliging.

Is het volledig naar uw zin en u heeft geen begeleid-

Dankzij onze 256-bits SSL encryptie kunnen jouw

ing meer nodig (een webwinkels is nooit af) dan

klanten altijd veilig betalen.

factureren wij het resterende bedrag binnen 30 dgn
na oplevering van €750,- Bedragen excl. 21% BTW.

Eerste webwinkel en kosten
Is dit uw eerste webwinkel en geen ervaring met

Afspraak

beheer ervan of u weet het niet zeker of dit uw

Na een afspraak bespreken we uw wensen en de

juiste keuze is. Geen probleem ervaring doet leren.

mogelijkheden voor uw bedrijf. Wilt u verder en op

We beginnen eerst met een proefwebshop, deze is

korte termijn een Webwinkel volgens besproken en

tot max 50 artikelen werkend gemaakt en klanten

beschreven concept zonder mnd kosten (de “gratis”

kunnen al bestellen en betalen met iDEAL.

versie), verzoeken wij u ons via het contactformulier

De kosten voor de eerste opzet is €450,- (Inrichting

uw bedrijfsgegevens te sturen, zodat wij een

en ontwerp). Na goedkeuring en oplevering €300,-

afspraak kunnen maken.

U gaat aan de slag met invoeren artikelen, div.
omschrijvingen en lev. condities. U heeft geen eigen

Met vriendelijke groet,

domeinnaam nodig b.v. als het een verlengstuk is

ITE data automatisering

van uw site.

Definitieve Webwinkel

Frank Ruigrok

M 06-55305748

U heeft inmiddels ervaring opgedaan en weet
precies wat u wilt en uiteraard meer artikelen en
FashionBase en ICG Fashion software zijn handelsnamen van ITE data automatisering Kvk. 62045911.
Levering geschiedt volgens de algemene leveringsvoorwaarden, deze staan ter inzage op de site www.FashionBase.nl.

