
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGEMENE VRAGEN 

 
Ik kan niet inloggen? 

• Controleer jouw wifi-verbinding. 
• Kijk na of je toestel pop-ups toestaat. 

 
Ik kan geen aankopen doen? 
• Verifieer jouw saldo. Indien je saldo ontoereikend is, zal je geen aankopen kunnen doen. 
• Kijk na of je ‘Klokvoorverkoop’ geselecteerd hebt om aankopen te doen. 

 

 

 
Waar kan ik zien hoeveel loten er beschikbaar zijn op de webshop? 
Elk product toont links onderaan het exact aantal loten dat beschikbaar is. 

 
 

Kan ik meer aankopen dan het beschikbaar aanbod op de webshop? 

Neen, dat is niet mogelijk. Een foutmelding zal verschijnen wanneer je een hoger aantal ingeeft dan 
het aanbod dat beschikbaar is. 



 
Als ik een partij aankoop, krijg ik deze dan ook geleverd? 

Ja, een aangekochte partij wordt steeds geleverd, want bij een aankoop wordt de partij voor jou 
gereserveerd. 
 
Kan ik een aankoop annuleren?  

Ja, het is mogelijk een aankoop te annuleren. Je dient er wel rekening mee te houden dat dit dient te 
gebeuren binnen 5 minuten na aankoop van het lot.  
 
Hoe annuleer ik een aankoop? 

1. Klik op de pagina ‘Winkelwagen’. 
2. Je ziet een lijst met al jouw aangekochte producten.  
3. Selecteer de partij die je wenst te verwijderen.  
4. Klik op ‘Verwijderen’.  
5. De geselecteerde partij zal uit jouw aankooplijst verdwijnen. 

 
Waar kan ik mijn bestelling raadplegen? 

Er zijn twee mogelijkheden om jouw bestellingen te raadplegen: 

• Druk op de pagina ‘Winkelwagen’.  
• Klik rechtsboven op het grijze kadertje met ‘Vertrekdatum’. 

  
 
Kan ik mijn bestelling aanpassen? 

Ja, het is mogelijk om aankopen te wijzigen. Je dient er wel rekening mee te houden dat dit dient te 
gebeuren binnen 5 minuten na aankoop van het lot.  
 
Hoe pas ik mijn bestelling aan? 

1. Klik op de pagina ‘Winkelwagen’. 
2. Je ziet een lijst met al jouw aangekochte producten.  
3. Selecteer het product dat je wenst te wijzigen.  
4. Klik op ‘+’ of ‘-‘.  
5. De wijzigingen werde doorgevoerd en de prijs past zich automatisch aan. Je zal een groene pop-

up zien verschijnen met de tekst ‘Artikel gewijzigd’. 
 

Op welke zaken kan ik selecteren? 

Het is mogelijk om bij ‘Klokvoorverkoop’ een selectie te maken op basis van de onderstaande zaken: 

• Artikelgroep 
• VBN groep 
• Kweker 
• Land van herkomst 
• Lengte  
• Prijs  



• Kleur 
 

 

 

Kan ik de inhoud van mijn winkelwagen bekijken? 
Ja, de inhoud van jouw winkelwagen kan je bekijken wanneer je op de pagina ‘Winkelwagen’ klikt. 
 
Kan ik mijn orders uit het verleden bekijken? 
Ja, ga naar de pagina ‘Orderoverzicht’. Hier vind je jouw orderhistorie gerangschikt op datum.  
 

EXTERNE LEVERANCIERS 

Kan ik producten van externe leveranciers aankopen? 

Ja, dat is mogelijk.  

1. Klik op ‘Externe Leveranciers’.  
2. Selecteer de leverancier van wie je producten wenst aan te kopen. 
3. Zoek de producten die je wenst te kopen.  
4. Geef bij het gewenste product het aantal eenheden in en druk op de ‘KOOP’-knop. 

 
Opmerking: elke leverancier geeft in de tegel het uur tot wanneer je de producten kan aankopen 
weer. 
 
Let op: aangekochte producten van externe leveranciers, kunnen niet geannuleerd worden. 
 

Kan ik een koop annuleren bij externe leveranciers? 

Neen, aangekochte producten van externe leveranciers, kunnen niet geannuleerd worden. Eenmaal 
je op de knop ‘KOOP’ hebt gedrukt, is de aankoop definitief.  

 
Worden de bestellingen van externe leveranciers dezelfde dag geleverd? 

Neen, bij externe leveranciers is er een verwerk- en levertijd. Deze verschillen per leverancier en 
worden vermeld wanneer je op ‘Externe Leveranciers’ klikt. 



 
 

EUROPLANTS 

Kan ik producten aankopen bij Europlants? 

Ja, dat is mogelijk.  

1. Klik op ‘Europlants’.  
2. Zoek de producten die je wenst te kopen.  
3. Geef bij het gewenste product het aantal eenheden in en druk op de ‘KOOP’-knop. 

 

 

 

EXTRA 

Heb je een andere vraag m.b.t. de webshop? 

Neem contact op met Emiel Blommaert. Je kan hem bereiken door een e-mail te sturen 
naar blommaert.emiel@euroveiling.be of telefonisch op het nummer +32 (0) 2 240 73 41. 


