
Uw drukwerk via de 
Drukwerk bestelmodule 
bestellen



In de bestelmodule:
  Weergave niet naar tevredenheid?
 
Wij adviseren altijd de nieuwste versie te gebruiken van de geïnstalleerde 
browser en deze te updaten. Officieel ondersteunen we alleen de drie 
meest recente versies van Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome en 
Safari In de meeste gevallen zullen (wat) oudere versies en andere 
browsers ook wel werken.

Hulp nodig?
Wilt u meer hulp bij 
het plaatsen van een 
opdracht? Neem dan 
contact op met de 
afdeling Customer Service. 
Telefonisch te bereiken via 
030 - 281 44 16

De voordelen voor u om uw drukwerk online te bestellen:

  Makkelijk, snel dus tijdbesparend
   24/7, een bestelling plaatsen op een voor u gewenst moment 
  Via uw bestelhistorie altijd de laatste versie beschikbaar
  Snellere levertijd
  GEEN administratiekosten à € 15,00

Hoe plaats ik mijn bestelling via de bestelmodule?

  Volg de instructie in deze brochure
   Log in op www.spruyt-hillen.nl ga naar de webshop en klik in de 
menubalk op Drukwerk en vervolgens op Direct bestellen 
Of ga direct naar de Bestelmodule via deze link of via de QR.

https://drukwerk.spruyt-hillen.nl/


Stap 1a
Log in op  
www.spruyt-hillen.nl.

Stap 1b
Klik op Webshop.

Stap 2
Klik op Drukwerk.

Stap 3
Klik op uw keuze.

Zo bestelt u eenvoudig uw drukwerk



Stap 4
Via Mijn bestel-
geschiedenis
ziet u wanneer u welk 
product de vorige 
keer heeft besteld en 
hoeveel.

Klik op Mijn Drukwerk
voor een herbestelling
of ga naar webshop en
bestel blanco producten.

Stap 5
Controleer de 
opmaak via het 
voorbeeld rechts in 
het scherm.

Indien de opmaak 
akkoord is, ga dan 
gelijk door naar  
Stap 7.

Wilt u een wijziging 
doorgeven? Ga naar  
Stap 6a.

Stap 6a
Heeft u wijzigingen 
op uw drukwerk? 
Ga naar het 
Wijzigingsformulier 
(Stap 6b).  



Stap 6b
Vul alléén de 
desbetreffende 
wijziging in en druk op 
Verzenden. 
U zult binnen 2 
werkdagen per mail een 
bevestiging ontvangen 
dat er een nieuwe 
opmaak gereed staat 
ter beoordeling. Indien 
u akkoord gaat met de 
nieuwe opmaak, kunt u 
verder gaan met stap 7.

Stap 7
Indien de opmaak 
akkoord
is, drukt u op 
Bestellen. 

Stap 8 
Ga naar de 
winkelmand 
rechtsboven in  
uw scherm  



Stap 9 
Selecteer het 
gewenste aantal via 
het dropdown menu. 

Geef hier aan of u een
nooddoos wilt. Dit is
alleen van toepassing
bij een bestelling van 
etiketten.

Vink hier aan dat u 
akkoord bent met de 
opmaak. 

En klik op Volgende.

Stap 10 
Indien gewenst. 
Vul uw referentie 
in (bijvoorbeeld 
uw naam of 
ordernummer). Hier 
is ook ruimte voor 
opmerkingen.  

Klik op volgende.

Stap 11 
Check goed de
samenvatting, indien 
akkoord klikt u
op Afronden.

Er volgt een melding 
dat de bestelling is 
geplaatst.

Stap 12 
U ontvangt per mail de bevestiging van uw bestelling.
Vanaf dit moment is de afgesproken levertijd van toepassing.

Tel. (030) 281 44 16 • drukwerk@spruyt-hillen.nl • www.spruyt-hillen.nl

Op al onze leveringen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Spruyt hillen van toepassing. 
Prijzen zijn exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden. 


