
Bestelmodule



Uitleg Agrea bestelmodule

Inloggen
Log op bestellen.agrea.nl in met uw gebruikersnaam en het wachtwoord

Bestellen
Kies de gewenste productgroep

of zoek op de naam van het product (geef naam in invoerruimte)

Klik op het gewenste product en kies het aantal. Daarna klikt u op de button “IN WINKELWAGENTJE”. Herhaal 
deze stappen om andere artikelen te bestellen. 

https://bestellen.agrea.nl/


Bestelling afronden
Klik op het winkelwagentje rechts bovenin het scherm. In het winkelwagentje kunt u op “BESTELLEN” klikken 
als u de bestelling wilt afronden

Vervolgens komt u in het besteloverzicht; doorloop de stappen 1 tot en met 3 om uw bestelling compleet  
te maken. 

Accepteer de Algemene Voorwaarden en verstuur de order door op “VERSTUUR ORDER” te klikken. Na het 
versturen ontvangt u een bevestiging per e-mail.

 

 1. FACTUURGEGEVENS

 2. VERZENDWIJZE

 3. ORDEROVERZICHT



Bestellen met één klik
Wilt u snel toegang hebben tot onze bestelmodule? Zet dan de snelkoppeling van de bestelmodule op 
het beginscherm van uw pc of smartphone. 

Browser: Safari  

• Open de browser
• Ga naar bestellen.agrea.nl
• Klik op het icoontje 

 

• Klik op “Zet op beginscherm”
• U ziet het adres van de Agrea bestelmodule en 

daarboven de naam
• Klik op “Voeg toe”
• De snelkoppeling is toegevoegd aan uw startscherm
• Door op de afbeelding van de bestelmodule te 

klikken, heeft u binnen één klik toegang tot de 
bestelmodule

• Open de browser 
• Ga naar bestellen.agrea.nl
• Klik op het icoontje  

 

• Klik op “Toevoegen aan startscherm”
• U ziet de naam van de Agrea bestelmodule staan met 

een symbool ernaast
• Klik op “Toevoegen”
• Klik vervolgens nog een keer op “Toevoegen”
• De snelkoppeling is toegevoegd aan uw startscherm
• Door op de afbeelding van de bestelmodule te 

klikken, heeft u binnen één klik toegang tot de 
bestelmodule

Browser: Chrome                 of Firefox    

Heeft u vragen over het gebruik van onze bestelmodule of het installeren van een snelkoppeling, 
neem dan contact op met uw Agrea adviseur. 

https://bestellen.agrea.nl/
https://bestellen.agrea.nl/

