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Dentaurum Online Shop.
Sneller. Comfortabeler. Eenvoudiger.

Ontdek de Online Shop van Dentaurum Benelux

De Online Shop heeft een volkomen gebruiksvriendelijk ontwerp.
Inhoudelijk heeft hij dezelfde structuur als de papieren catalogi
van Dentaurum. Hierdoor kunt u de gewenste producten op de
gebruikelijke manier snel en eenvoudig terugvinden en direct bestellen.

Een nieuwe digitale winkelbeleving wacht op u!

shop.dentaurum.be
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Uw voordelen in een oogopslag
Eenvoudige zoekfunctie.
Uitgebreide productinformatie.
Mogelijkheid om producten met elkaar vergelijken.
Automatische controle van de beschikbaarheid van de producten.
Individuele favorieten lijsten van producten die u regelmatig besteld.
Direct bestellen uit de catalogus.
Bestelgeschiedenis – overzicht van de bestellingen die u tot nog toe deed.
Documentatiemateriaal voor patiënten kan online direct mee besteld worden.
Overzicht van uw persoonlijke voorwaarden en prijzen.
Klantencenter voor het beheer van uw account als klant.
Veilig bestellen dankzij SSL-codering.
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Aanmelding en registratie

Vooraleer u een bestelling kan ingeven, dient u zich aan te melden met uw klantnummer 
en het paswoord .
Heeft u nog geen paswoord, maar wel een klantnummer?
Dan kan u klikken op "Ich bin Kunde..."  en u vervolledigt het aanmeldingsformulier.
U ontvangt spoedig uw login-gegevens op het opgegeven e-mailadres.
Bent u nog geen klant?
Bent u nog geen klant? Dan kan u zich als nieuwe klant registreren.

ANMELDEN
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Angemeldet bleiben

ANMELDEN

Passwort



Passwort vergessen?



Ich bin Kunde und habe noch keine Anmeldedaten



Ich bin noch kein Kunde bei Dentaurum oder Dentaurum Implants



Gelieve uw klantnummer  en paswoord  in te geven  of te registreren .
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Deutsch
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+32 (0) 3 707 23 20

>

Dentaurum Benelux Online Shop

Paswoord vergeten

Mocht u zich al geregistreerd hebben en uw paswoord vergeten zijn, klik dan op “Paswoord vergeten”, geef uw
klantnummer  in en druk vervolgens op weiter >> .
U zult dan een e-mail ontvangen op het bij ons bekende e-mailadres met een link die u dient te openen om een nieuw
paswoord in te geven.

Passwortservice
Ändern Sie Ihr Passwort in drei leichten Schritten

Schritt 1: Bitte geben Sie Ihre Kundennummer oder E-Mailadresse ein.
Kundennummer
info@dentaurum.be
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Anmeldung
Kundennummer
Angemeldet bleiben

Passwort
Passwort vergessen?

ANMELDEN

Ich bin Kunde und habe noch keine Anmeldedaten

Ich bin noch kein Kunde bei Dentaurum oder Dentaurum Implants

Gelieve uw klantnummer  en op weiter >>  te klikken.
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Klantencenter

In het klantencenter krijgt u een overzicht van al uw bestellingen, zowel uw online als uw offline orders. Verder
kunt u hier uw persoonlijke lijst van meest bestelde artikelen raadplegen, uw paswoord wijzigen of uw persoonlijke
voorwaarden bekijken.
Mein Konto
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Mitbenutzerverwaltung

Persönliche Daten
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(Persoonsgegevens)
Passwort ändern

Hier kunt u ons eventuele wijzigingen met betrekking tot uw
persoonsgegevens meedelen.

>

Hier kunt u uw paswoord veranderen.

>

Hier krijgt u een overzicht van alle bestellingen van de laatste 2 jaar.

>

Lijst van vaak bestelde artikelen. Om producten op een eenvoudige

(Paswoord wijzigen)
Meine Bestellungen
(Mijn bestellingen)
Artikelhitliste

manier bij te bestellen.

(Meest bestelde artikelen)
Beheer medegebruikers

>

Als geregistreerde Online Shop klant kan u vanaf nu zelf medegebruikers
aanmaken, die dan via uw Online Shop toegang en bestelmodus artikels
kunnen bestellen of bestellingen kunnen beheren.
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Zoeken

De selectie op productcategorie  en productassortiment helpen u om snel en precies te vinden, wat u zoekt.
De tussen haakjes vermelde getallen tonen u het aantal producten die er binnen de rubrieken aan uw zoekterm voldoen.
Instant-zoekfunctie 
Met de Instant-zoekfunctie krijgt u alle producten te zien, die voor u in aanmerking komen.

Mein Konto
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bracke
Suchen| ...



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

bracket

Online Shop

bracket-Abnehmezange
bracket-Abnehmezangen

Bestellformular

bracket-Abnehmzange

Schnellbestellung

bracket-Bukkalröhrchen-Sequenz

ORTHODONTIE

ZAHNTECHNIK

X

X

bracket-Container

WISSEN • PRAXISMARKETING

bracket-Markierkreuz
bracket-Übertragung

Deutsch

>

+32 (0) 3 707 23 20

>

Dentaurum Benelux Online Shop

X

ANGEBOTE

SERVICE

Produktvergleich
0 Produkte

Merklisten
0 Produkte

Warenkorb
0 Produkte

X

bracketadhäsiv
bracketbasis
brackets

Suche einschränken:

bracketschachteln
bracketschutz
bracketsortimente
brackets mit

>

Orthodontie (629)

>

Zahntechnik (14)

>

Wissen • Praxismarketing (1)



Suchergebnisse
Sie haben gesucht: bracket
Anzahl der Treffer: 628

Het navigatiesysteem staat garant voor een uitstekende oriëntatie binnen de Online Shop omgeving en biedt u een
volledig overzicht van het veelzijdige productprogramma.
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Producten filteren

Via het keuzemenu in het dropdownvenster kunt u artikelen op basis van verschillende criteria filteren.
Zo vindt u snel het product dat u zoekt.
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Producten vergelijken

Producten kunnen eenvoudig met elkaar worden vergeleken, waarbij verschillen grafisch worden gemarkeerd.
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Bestelprocedure






Bekijk het gewenste artikel.







Hier kunt u een waardebon / voucher valideren.



Bevestig uw instemming met de Algemene Voorwaarden – Klik op "kopen"... .

Plaats het gewenste artikel in het winkelwagentje.
Beantwoord de melding: "Verder winkelen" of "Bestelling afronden".
Het winkelwagentje bevat de geselecteerde producten met de correcte prijs voor u en de nodige
voorraadinformatie.
Druk op "Afrekenen" om naar de volgende stap in de bestelprocedure over te gaan.
Hier kunt u een eigen individueel bestelnummer of een persoonlijke code ingeven (wordt op uw factuur gedrukt).
Kies het leveringsadres.
Kies het type van verzending: standard- of expreslevering. Bepaal zelf de verzenddatum van uw bestelling
alvorens de Online Bestelling te bevestigen.
Na voltooiing van de bestelling ontvangt u een orderbevestiging op uw e-mailadres.
Ihr Warenkorb

X

Der Artikel wurde in den Warenkorb gelegt.

zum Warenkorb

Einkauf fortsetzen

info@dentaurum.be
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Gutschein 1






Lieferung innerhalb von ca. 2 Tagen bei Bestelleingang

Lieferung bis 18 Uhr des nächsten Werktags (Montag-Freitag) bei

Montag-Donnerstag bis 15 Uhr, Freitag bis 14 Uhr.

Bestelleingang Montag-Freitag bis 11 Uhr.

Zustellung Montag bis Freitag.
< 149,99 EUR = 7 EUR Versandkosten
> 150,00 EUR = Kostenlos

Levering binnen ca. 48 uur bij bestelling vóór
15u (ma-do) en vóór 14u (vr). Leveringen
enkel op weekdagen)
< 149,99 EUR = 7 EUR verzendkosten
> 150,00 EUR = gratis

Die Versandkosten werden im nächsten Schritt angezeigt.

Levering vóór 18 u de volgende werkdag (ma-vr)
bij bestelling vóór 11u (ma-vr).
De verzendkosten worden weergegeven in de volgende stap.


Ihr Zeichen / Ihre Bestellnummer:

 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen habe ich gelesen und akzeptiere sie.

Mit dem Absenden der Bestellung bestelle ich verbindlich die oben aufgeführten Artikel.


ZURÜCK
ZURÜCK

KAUFEN

WEITER
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Direct bestellen

Door simpelweg het gewenste artikelnummer (8-cijferig referentienummer) uit de catalogi  in het bestelformulier in
te geven, kunt u snel online bestellen.
Direct bestellen gaat sneller dan eender welke bestelling per fax. Er komt immers geen papier, geen verwerking van
faxberichten en geen nacontrole bij kijken.
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Geef het respectieve artikelnummer in  Na ingave van de gewenste artikelnummers, klikt men op “In den Warenkorb” om de producten in het winkelwagentje te leggen .
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Snelle bestelling

Kopieer het aantal en het Dentaurum artikelnummer uit uw bestand en plak ze in het onderstaande veld.
Voeg een regel in voor elk orderitem. Aantal en artikelnummer kunnen worden ingevoerd met een spatie, komma of
puntkomma
Voorbeeld: 1999-999-99, 2; 999-999-99
U kunt ook een Excel- of CSV-bestand uploaden met in kolom 1 het aantal en in kolom 2 het artikelnummer.
Klik ten slotte op de knop "Toevoegen aan winkelwagen" en alle artikelen worden direct in de winkelwagen geplaatst.
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Kopieer het aantal en het Dentaurum artikelnummer uit uw bestand en plak ze in het veld.
Klik vervolgens op de knop "Toevoegen aan winkelwagen" en alle artikelen worden direct in de winkelwagen geplaatst.
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Leveringsservice

Of u nu voor de standaard- of voor de expreslevering opteert, wij leveren waar u maar wilt in de Benelux. Na aanvaarding
van uw online bestelling hebben we ca. 30 min. nodig om de goederen verzendklaar te verpakken. Alle bestellingen
die wij van maandag tot donderdag tot 15u00 en op vrijdag tot 14u00 ontvangen, verlaten bij beschikbaarheid nog
dezelfde dag het logistieke centrum van Dentaurum.
Standaardlevering
Levering binnen ca. 48 uur. Voor de verzending van uw bestelling tot 30 kg doen wij een beroep op onze logistieke
partner DPD. Bestellingen boven de EUR 150,00 zijn verzendkostenvrij. Voor bestellingen tot EUR 149,99 is er een vaste
verzendkost van EUR 7,00. De nalevering van goederen die niet voorradig zijn, gebeurt gratis, zodra deze opnieuw
beschikbaar zijn. Bezorging van maandag tot vrijdag.
Expreslevering
Gegarandeerde bezorging de volgende werkdag voor 18u00 (maandag – vrijdag). Voor expresleveringen worden extra
kosten aangerekend. Deze worden bij de online bestelling vermeld.

Overzicht leveringsservice.
Leveringsadres
Indien gewenst, kunnen wij de door u bestelde goederen ook op een ander adres leveren.
Transportverzekering
Alle zendingen zijn verzekerd tegen transportschade. Gelieve eventuele transportschade bij ontvangst van de goederen
onmiddellijk te melden aan de DPD bezorger en Dentaurum Benelux (tel. +32 (0) 707 23 20).
Retourzendingen
Gelieve er rekening mee te houden dat retourzendingen enkel mogelijk zijn in de originele en ongeopende verpakking,
ongebruikt en binnen de 4 weken na factuurdatum. U ontvangt binnen de 3 weken een kredietnota verminderd
met 15% restocking kosten. Gelieve retourzendingen zorgvuldig te verpakken: beschadigde goederen worden niet
gecrediteerd of teruggenomen.
Gesoldeerde banden worden niet teruggenomen of omgeruild, het gaat hier immers om op maat gemaakte producten.
Retourzendingen van gevaarlijke producten zijn onderworpen aan speciale voorschriften, neem in dit geval vooraf
contact op met Dentaurum Benelux (tel. +32 (0) 707 23 20).
De verzendkosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de afzender
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Medegebruikers in de Online Shop

Geregistreerde gebruikers hebben de mogelijkheid om zogenaamde medegebruikers aan te maken. Hierdoor
kunnen gebruikers extra accounts aanmaken voor verschillende medewerkers.
Creëren van medegebruikers
Deze mogelijkheid bevindt zich in het klantencentrum, te bereiken via het menu rechtsboven: de gebruiker kan daar extra
gebruikers aanmaken. Het wachtwoord voor de medegebruikers wordt bepaald door de klant.
Zodra een medegebruiker is aangemaakt, ontvangt hij de gebruikelijke welkomstmail op het opgegeven e-mailadres.

Registratie van medegebruikers
Medegebruikers loggen in met hun e-mailadres.
Wachtwoord- en medegebruikersbeheer
Medegebruikers kunnen hun eigen wachtwoord wijzigen via het klantencentrum en de functie "wachtwoord
vergeten" gebruiken. De hoofdgebruiker kan aangemaakte medegebruikers verwijderen en het wachtwoord van zijn
medegebruikers wijzigen.
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