
Op onze vernieuwde website vind je ook onze 

online webshop. In onze webshop zetten we 

al onze producten overzichtelijk voor je op 

een rijtje, zodat je handig en snel je bestelling 

door kunt geven. Kies, klik en klaar. Benieuwd 

hoe het werkt? Volg onderstaande stappen 

en ga meteen aan de slag.

palveversgroep.nl

Een nieuwe

site vol gemak 

voor jou!



 Meer service

Onze adviseurs beschikken, naast een enorme 

passie voor food, over ruime product- en 

marktkennis. Zij staan met raad en daad voor je 

klaar.

 Meer producten

Met meer dan 12.000 producten gerubriceerd in 

overzichtelijke groepen vind je vast wat je zoekt. In 

onze webshop hebben we alles handig voor je op 

een rijtje gezet. 

 Meer momenten

In onze online webshop kun je 24/7 jouw bestelling 

doorgeven. Wanneer wij een product niet op 

voorraad hebben, word je hierover geïnformeerd.

 Meer gemak

Op onze webshop vind je een actueel overzicht van 

alle denkbare vers producten. Met één klik op de 

knop geef je je nieuwe bestelling door! 

 Meer overzicht

Jouw bestelhistorie staat gewoon in je account. 

Met één klik op de knop geef je je herhaalbestelling 

door!

 Meer voordeel

Verrassende voordeelacties of seizoensproducten 

met korting: in onze webshop ontdek je meteen 

onze voordeelpakkers.

Verdraaid veel gemak,
ontdek het zelf!
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Inloggen

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord 

in die je van ons hebt ontvangen. 

Selecteer eventueel het vinkje ‘Onthoud 

wachtwoord’, zodat je de volgende keer 

niet opnieuw je gegevens hoeft in te 

vullen.

Zie: afbeelding 2 (gebruikersnaam en wachtwoord)

1

Inloggen

gebruiker

Onthoud wachtwoord

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Inloggen

Afbeelding 1 (inloggen)

Afbeelding 2 (gebruikersnaam en wachtwoord)

Ga naar de website: 

www.palveversgroep.nl en klik op 

webshop.

Klik rechts bovenin op de button 

inloggen.

Zie: afbeelding 1 (inloggen)



Producten opzoeken2

Nadat je bent ingelogd, kom je op onze 

assortimentspagina. Ben je op zoek naar 

een nieuw product of ben je benieuwd 

wat we allemaal in huis hebben? Klik 

op één van de assortimentstegels en 

ontdek wat er mogelijk is.

Je kunt je zoekgebied verkleinen

door te klikken op een subgroep.

Zie: afbeelding 3 (assortiment)

Assortiment

Home Assortiment

A.G.F.

Vlees, Vis

Vleeswaren, delicatessen

Salades, sauzen

Maaltijden, compontenten

Kaas, zuivel en eieren

Brood, Banket

Kruidenierswaren

Non food

MEER A.G.F. MEER VLEES,
VIS

MEER
VLEESWAREN,
DELICATESSEN

Snel bestellen
Product Productomschrijving Prijs Aantal

08546 OUDE AMBACHT KIPFILET 100% € 0,00 1 Kilo (inhoud : 1 stuks)

Toevoegen aan winkelwagen

Mijn account > Snel bestellen op 

artikelcode. Kies deze optie om 

snel producten te bestellen

Zie: afbeelding 4 (snel bestellen)

Afbeelding 3 (assortiment)

Afbeelding 4 (snel bestellen)



Producten bestellen3

Heb je gevonden wat je zocht? 

Klik dan op het winkelwagentje onder 

de foto van het product. Het product zit 

nu in je winkelwagen. Dit kun je zien aan 

het cijfer in jouw winkelwagentje boven 

in de balk. Meer of minder bestellen? 

Geen probleem. Je kunt bij de kassa

de aantallen nog aanpassen.

Zie: afbeelding 5 (producten bestellen)

Afbeelding 5 (producten bestellen)

Lasagne Interkring 5 kilo



Favorieten4

Wil je een product nog niet 

direct bestellen, maar ben je wel 

geïnteresseerd? Klik dan op het hartje 

onder het product. Jouw keuze wordt 

dan opgeslagen in je favorietenlijst. 

Zie afbeelding 6 (favoriet maken)

Deze lijst vind je bij Mijn Account.

Zie afbeelding 7 (favorietenlijst)

Oude ambacht pepercervelaat

Screenshot erin?
Oude ambacht pepercervelaat Royal krabsalade 1kilo Oude ambacht bacon z/zwoerd

Royal Zalmsalade 1kilo Oude ambacht gebraden ovenham

Mijn account

Overzicht favoriete producten
Hieronder vindt u een overzicht van uw favoriete producten

Product 1 - 5 van 5

Zoeken binnen ... Toon Sortering32 Default

Koningshof Ei Bieslooksalade 1kilo

Afbeelding 7 (favorietenlijst)

Afbeelding 6 (favoriet maken)



Naar de kassa5 Wanneer je al je producten hebt 

gevonden en aan je winkelwagentje 

hebt toegevoegd, klik je boven in de 

balk op je winkelwagentje. Je komt nu bij 

de kassa. Hier kun je de aantallen per 

product nog aanpassen. Door op het 

prullenbakje te klikken, verwijder je het 

product uit je winkelwagentje.

Zie: afbeelding 8 (aantallen)

Plaats eventueel een opmerking bij een 

orderregel of onderaan de pagina een 

opmerking.

        Let op: Wanneer je een product 

nog niet eerder bij ons hebt besteld, 

kan het gebeuren dat je geen prijs ziet 

bij het product. In plaats daarvan staat 

er ‘price on request’. Dat betekent dat 

wij deze prijs nog niet voor je hebben 

ingevuld. Neem contact met ons op en 

wij maken dit meteen voor je in orde.

!

Afbeelding 8 (aantallen)

1 € 12,17

TOTAALAANTALPRIJS

€ 12,17

OMSCHRIJVING

Controleer uw winkelwagen1

Product
72414 Katenspek Oude Ambacht
Kilo (Inhoud 1 Stuks)

1 € 7,26€ 7,26

Product
04080 Oude Ambacht Snijworst
Kilo (Inhoud 1 Stuks)

1 Price on requestPrice on request

Product
72613 Gebraden rollade/varken
Kilo (Inhoud 1 Stuks)

Graag een dik stuk

Opmerkingen

Opmerkingen



Definitief bestellen6 Normaliter wordt je bestelling op de

eerstvolgende afleverdag geleverd. Als 

je één of meerdere producten op een 

andere afleverdatum wilt ontvangen kan 

je de datum aanpassen.

        Let op! Dit geldt dan voor de 

hele bestelling.

Zie: afbeelding 9 (definitief bestellen) 

Is alles akkoord? Dan klik je op de knop 

‘Bestellen’. Jouw order wordt nu besteld. 

Nadat je bestelling is geplaatst, ontvang 

je een bevestiging van jouw bestelling 

per email. Wij zorgen voor de correcte 

afhandeling. 

Benieuwd wanneer jouw bestelling 

wordt geleverd? Zodra de bestelling 

bij ons is geaccordeerd ontvang je een 

bestelbevestiging met de afleverdag.

Indien de gewenste order niet volledig

uitgeleverd kan worden, word je tijdig

door onze binnendienst op de hoogte

gesteld.

Kies een bezorgdatum3
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Afbeelding 9 (definitief bestellen)

!



Mijn bestellingen7
Een overzicht van je eerder geplaatste 

bestellingen vind je in Mijn Account. 

Zo kun je de volgende keer in een 

handomdraai je bestelling aanpassen 

en opnieuw plaatsen.

Wil je een overzicht van jouw meest 

bestelde artikelen? Geen probleem. 

Ook die vind je op de Mijn Account-

pagina.

Zie: afbeelding 10 (mijn bestellingen) 

Zoeken

Factuurnummer Datum Omschrijving Bevat backorderregels

Mijn account

Onderstaand vindt u een overzicht van bestelling die u eerder bij ons heeft gedaan. Klik op het factuurnummer om het overzicht van de bestelling op te vragen.

Eerder geplaatste bestellingen

VP240766 9-10-2020 Opnieuw bestellen

VP240743 30-9-2020 Opnieuw bestellen

VP240742 30-9-2020 Opnieuw bestellen

VP240740 30-9-2020 Opnieuw bestellen

VP209155 10-2-2020 Opnieuw bestellen

VP192256 9-12-2020 Opnieuw bestellen

Afbeelding 10 (mijn bestellingen) Afbeelding 11 (bestellijst)

Zoek artikel in bestellijst

Bestellijst

Omschrijving

0

Eenheid Aantal

Verander sortering

Reset aantallen

Mijn bestellijst

-1w -2w -3w -4w

0 0 0 0Kilo 0

Bestellijst printen

0 0 0 0 0Kilo 0

0 0 0 0 0Kilo 0

0 0 0 0 0Kilo 0

RUNDER SNIPPERS 80-20
02523

VARKENS MIDDEL (KDV)
02523

BIL Z/BEEN Z/ZWOERD M/SPEK (KDV)
02670

PROCEREUR (NEK) MET BEEN (KDV)
02704

Zet je producten op volgorde van hoe

je jouw winkel hebt ingedeeld door op

verander sortering te klikken. Heb 

je alles op volgorde geplaatst klik op 

Bestellijst printen. Zo kun je op

jouw indeling je bestelling invullen 

en daarna online bestellen.

Zie: afbeelding 11 (Bestellijst)



Besteltijden8

Wij willen je zo compleet mogelijk

informeren, omtrent producten die een

speciale besteldag of besteltijd hebben.

Scan de QR code voor een overzicht

van deze diverse vers bestelproducten.

Scan de

Qr code!



Vleeswaren
& DelicatessenAGF Vlees & Vis

Salades
& Sauzen

Maaltijden &
Componenten

Kaas - Zuivel -
Eieren

Brood &
Banket Kruidenierswaren Non-food Wat wil je

nog meer!



Wat wil je
nog meer!

Heb je nog vragen?
Heb je een vraag over onze webshop of hulp nodig bij 

het plaatsen van een bestelling? Wij helpen je graag.

Palvé Versgroep Heerhugowaard 
Galileistraat 75, 1704 SE Heerhugowaard
Telefoon 072 - 540 5533
verkoop.heerhugowaard@palveversgroep.nl

    

Palvé Versgroep Leeuwarden 
Icarusweg 5, 8938 AX Leeuwarden
Telefoon 058 - 288 4944
verkoop.leeuwarden@palveversgroep.nl

Kies
klik
klaar
palveversgroep.nl


