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1. Inloggen
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Welkom bij het vernieuwde De Kweker website! Op deze 
shop kun je snel en eenvoudig bestellen. 

Heb jij al per e-mail inloggegevens ontvangen voor de 
webshop? Volg dan onderstaande stappen om toegang te 
krijgen tot de webshop. 

1. Ga naar https://dekweker.sligro-digital.nl/ en klik op 
inloggen.

2. Voer de inloggegevens uit de e-mail in:
E-mailadres: het e-mailadres van je dekweker.nl-account
Wachtwoord: het wachtwoord van je dekweker.nl-account
3. Klik op de knop ‘log in’
(de ‘Homepage’-pagina wordt geopend)



2. Locatie
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Ben je werkzaam in een organisatie met meerdere locaties? 
Heeft jouw beheerder toegang gegeven tot meerdere 
locaties? Als je gaat bestellen is het van belang dat je voor 
de juiste locatie besteld. Je kan eenvoudig wisselen tussen 
de locaties. Heb je één locatie? Dan zijn de volgende 
stappen niet van toepassing en kun je naar hoofdstuk 3.

Afhankelijk van de manier waarop je organisatiestructuur 
binnen De Kweker is opgebouwd zie je de volgende 
manieren om te wisselen tussen locaties.

Via tegels (een kleine organisatiestructuur)
1. Klik rechtsboven op de locatie
2. Selecteer een tegel naar de gewenste locatie en je 

wordt automatisch op de locatie ingelogd



2.1 Locaties – Via zoeken in locaties
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Via zoeken in locaties (een grote organisatiestructuur)
1. Klik rechtsboven op de locatie
2. Vul een locatie in op basis van naam of nummer
3. Selecteer een locatie naar keuze en je wordt 

automatisch op deze locatie ingelogd



2.2 Locatie – Via locaties
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Via ‘locaties’
1. Klik rechtsboven op je naam en ga naar ‘locaties’
2. Selecteer een locatie in het overzicht naar keuze en klik 

op de knop ‘Wijzig locatie’



3. Leverdatum bestelling
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Bij het aanmaken van een bestelling wordt altijd de eerst 
volgende afgesproken leverdatum geselecteerd. Deze 
leverdag wordt getoond in de header bovenaan de pagina. 
Door op de leverdag te klikken, kun je de leverdatum van je 
bestelling wijzigen of een nieuwe bestelling aanmaken. 

Leverdatum huidige bestelling wijzigen:
1. Klik in de header op de datum van ‘Bezorgt op: (dag 

en datum)’
2. Kies in de kalender een gewenste leverdatum die in 

het groen zijn gemarkeerd voor je nieuwe bestelling 
en voer een referentiecode onder referentie in 
(indien gewenst)

3. Klik op de knop ‘Wijzig leverdatum’



3.1 Leverdatum bestelling – Een nieuw 
bestelling aanmaken
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Een nieuwe bestelling aanmaken:
1. Klik in de header op de datum van ‘Bezorgt op: (dag 

en datum)’
2. Kies rechtsboven voor ‘Maak nieuwe bestelling’ 
3. Kies in de kalender een gewenste leverdatum die in het 

groen zijn gemarkeerd voor je nieuwe bestelling en voer 
een referentiecode onder referentie in (indien gewenst)

4. Klik op de knop ‘Maak nieuwe bestelling’



4. Bestelling maken
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Nadat je bestelling is aangemaakt, is het tijd om de bestelling 
te vullen met producten. Bepaal zelf welke manier jouw 
voorkeur heeft en voeg je producten razendsnel toe. Voeg 
producten toe op één van de volgende manieren:

 Via zoekmachine
 Via navigatie
 Via lijsten
 Via orderset
 Via invoer artikel of nummer bij winkelwagen
 Via scanner



4.1 Bestelling maken – Via zoekmachine
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Via de zoekmachine:
 Zoek op een trefwoord via de zoekmachine
 Druk op Enter
(de zoekresultatenpagina wordt geopend)



4.2 Bestelling maken – Via navigatie
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Via navigatie ‘Alle producten’:
 Klik linksboven alle ‘Alle producten’
(een menu wordt uitgeklapt)
 Navigeer naar een categorie naar keuze
(de categorie wordt uitgeklapt)
 Kies een subcategorie naar keuze
(de subcategorie wordt geopend)



4.3 Bestelling maken – Zoekresultaten 
verfijnen
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Zoekresultaten verfijnen:
 Verfijn de zoekresultaten door aan de linkerzijde op een 

subcategorie of filteroptie te klikken.
 Kies één of meerdere producten naar keuze. Gebruik 

de Tab-toets om snel te navigeren.
 Voer het gewenste bestelaantal in en/of klik op het plus-

icoon om de producten toe te voegen aan de bestelling.



4.4 Bestelling maken – Via lijsten
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Via lijsten:
 Klik rechtsboven op de knop ‘Lijsten’
(de ‘Lijsten’-pagina wordt geopend)
 Klik op een lijst naar keuze
(de gewenste lijst wordt geopend)
 Kies één of meerdere producten naar keuze. Gebruik 

de Tab-toets om snel te navigeren.
 Voer het gewenste bestelaantal in en/of klik op het plus-

icoon om de producten toe te voegen aan de bestelling.



4.5 Bestelling maken – Via orderset
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Via orderset:
 Klik rechtsboven op de knop ‘Lijsten’
(de ‘Lijsten’-pagina wordt geopend)
 Navigeer naar onder en klik op ‘Orderset’
(de orderset wordt geopend)
 Kies één of meerdere producten naar keuze. Gebruik 

de Tab-toets om snel te navigeren.
 Voer het gewenste bestelaantal in en/of klik op het plus-

icoon om de producten toe te voegen aan de bestelling.



4.6 Bestelling maken – Via invoer artikel of 
nummer
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Via invoer artikel of nummers in winkelwagen 
toevoegen:
 Klik in het hoofdmenu rechtsboven op de knop met de 

‘Winkelwagen’
(de ‘Winkelwagen’-pagina wordt geopend)
 Voer een artikelnummer of productnaam in en 

selecteer het gewenste product uit de lijst met 
suggesties. 

(producten worden automatisch toegevoegd)



5. Bestelling afronden
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Heb je alle producten gevonden en toegevoegd aan je 
bestelling? Controleer het overzicht en verzend je bestelling 
binnen een paar klikken.

 Alle producten toegevoegd? Klik rechtsboven op de 
winkelwagen.

(de ‘Winkelwagen’-pagina wordt geopend)
 Controleer je bestelling en klik op de knop ‘Verzend 

bestelling’
(de huidige bestelling wordt verzonden en de 
bestelbevestigingspagina wordt getoond)



6. Niet geplaatste bestelling activeren
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Als je meerdere bestellingen hebt aangemaakt, bijvoorbeeld 
vanwege verschillende leverdata, dan kan je op de volgende 
manier wisselen tussen deze bestellingen. 

 Klik rechtsboven op je naam en ga naar ‘Niet geplaatste 
bestellingen’

(de ‘Niet geplaatste bestellingen’-pagina wordt geopend)
 Klik achter de bestelling waarmee je aan de slag wil gaan 

op de knop ‘Activeer bestelling’

Wil je een nieuwe bestelling maken? 
 Kies rechtsboven voor ‘Nieuwe bestelling’ 
(de kalender met leverdatums wordt geopend)
 Kies in de kalender een gewenste leverdatum die in het 

groen zijn gemarkeerd voor je nieuwe bestelling en voer 
een referentiecode onder referentie in (indien gewenst). 

 Klik op de knop ‘Maak nieuwe bestelling’



7. Gebruikers aanmaken en beheren

18

Ben jij namens jouw organisatie als beheerder toegevoegd? 
Dan kun je per locatie gebruikers aanmaken en beheren.

 Klik rechtsboven op je naam en ga naar ‘Gebruikers 
beheren’

(de ‘Gebruikers beheren’-pagina wordt geopend, waarbij alle 
gebruikers getoond worden die zijn aangemaakt in (of 
toegang hebben tot) je huidige locatie)

Nieuwe gebruiker aanmaken:
 Klik op de knop ‘Nieuwe gebruiker’
(een nieuwe venster wordt geopend)
 Vul de persoonlijke gegevens in. Let op de velden die 

verplicht gevuld moeten worden.
 Selecteer de gewenste rechten. Deze kun je op een later 

moment nog wijzigen.



7.1 Gebruikers wijzigen
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 Vink de locaties aan waar deze gebruiker toegang tot 
mag hebben en kies een favoriete locatie door op het 
sterretje te klikken.

 Klik op de knop ‘Opslaan’
(de ‘Gebruikers beheren’’-pagina wordt opnieuw geopend. 
Een e-mail met inloggegevens (e-mailadres+tijdelijk
wachtwoord) wordt verzonden naar de nieuwe gebruiker).

Gebruiker wijzigen:
 Klik op de naam van de gebruiker die je wilt wijzigen 

(gebruikers met een slot zijn gebruikers die je niet kunt 
wijzigen omdat deze zijn aangemaakt in een locatie waar 
je geen toegang hebt) 

(de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden 
getoond. Klik op het tabblad ‘Bevoegdheden’ om de rechten 
van de gebruiker te bekijken en wijzigen)
 Wijzig de gewenste gegevens en klik op ‘Opslaan’
(de wijzigingen zijn opgeslagen)



8. Wijzigen van eigen gegevens
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Wil je jouw eigen gegevens aanpassen of het wachtwoord 
veranderen? Die kun je op de volgende manier veranderen.

 Klik rechtsboven op je naam en ga naar ‘Mijn account’
(de ‘Mijn account’-pagina wordt geopend)
 Klik links van de pagina op ‘Mijn gegevens’
 Wijzig de gewenste gegevens door op ‘wijzig’ te klikken 

en klik op ‘Opslaan’
(de wijzigingen zijn opgeslagen)



9. Bestelgeschiedenis
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Op dekweker.nl is het gemakkelijk je gegevens te bekijken. 
Zo ook de geplaatste bestellingen van de locatie waarvoor je 
op dat moment bent ingelogd.

 Klik op jouw naam in de header
 Kies voor ‘Bestelgeschiedenis’



10. Facturen bekijken
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Op dekweker.nl is het nóg eenvoudiger om inzicht te hebben 
in je facturen en pakbonnen. 

 Klik op jouw naam in de header
 Kies voor ‘Facturen’



11. Wijzig favoriete locatie
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Heb je toegang tot meerdere locaties dan wordt door de 
beheerder binnen jouw organisatie een favoriete locatie 
aangemerkt. Een favoriete locatie wordt bij inloggen 
automatisch geopend, zodat je direct bestellingen kunt 
plaatsen namens een locatie naar jouw voorkeur. Je kunt de 
favoriete locatie op ieder moment zelf wijzigen.

 Klik rechtsboven op de locatie
(de locatie wordt uitgeklapt)
 Klik op ‘Bekijk alle locaties’
(de ‘Locatie’-pagina wordt geopend)
 Kies jouw favoriete locatie door op de ster te klikken



12. Legenda

24

Huidige bestelling

Beheeropties

Eerlijk & Heerlijk

Geportioneerd product

Diepgevroren product

Resultaten weergeven in tegel-weergave

Resultaten weergeven in lijst-weergave

Home

Favoriet
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