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Zoeken en vinden van artikelen 

www.vanommen.nl/ www.phantom.eu 

 

Er zijn 3 manieren om artikelen te selecteren: 

1. Via de invul-vragen op de homepage; 
2. Door in de zwarte balk bovenin de homepage “Producten” aan te klikken; 
3. Door in de zwarte balk bovenin de homepage het “loepje” (search) aan te klikken. 

 
 

Als u reeds ingelogd bent (rechtsboven in de zwarte balk klikken) ziet u bij elk product zowel de bruto 
als de netto prijs. Als u niet ingelogd bent ziet u alleen de bruto prijs. 

 
 

 

1. Via de invul-vragen: 
Als u op een vak van de invul-vragen gaat staan en klikt op het pijltje, ziet u een drop-down menu 

verschijnen wat u kunt aanklikken. 

Daarna selecteert u een van de gewenste uitkomsten-buttons en klikt u onderaan op “bekijk 

resultaten”. 
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Vervolgens kunt u de filters gebruiken om door te selecteren.

 

 

 

Hebt u een product geselecteerd, dan kunt u uw selectie verder verfijnen door rechtsboven in de 

pagina nog verder te zoeken/selecties aan te vullen of selecties op te heffen. 
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Rechtsonder ziet u het aantal resultaten. 

Door met uw muis naar beneden te scrollen kunt u de resultaten zien. 

 

Op elke kolom kunt u verder selecteren door bovenin de kolom te klikken. 

Door op de laatste kolom bij de aantallen te klikken, kunt u uw winkelmand vullen. Of u kunt uw 

selectie zo ver doorvoeren dat er nog 1 artikel overblijft. Deze kunt u dan in de winkelmand plaatsen 

door “voeg toe aan winkelwagen” te selecteren. 
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2. Via “Producten”: 
Klik op “producten” in de zwarte balk. Dan treft u ons productenoverzicht aan dat is ingedeeld naar 

‘bewerkingsvarianten’ (zie ook de tekeningen). 

U kunt vervolgens een groep selecteren door deze aan te klikken. Dan verschijnt daarna het overzicht 

van filters die u verder kunt gebruiken. 

Vervolgens kunt u door-selecteren en filteren tot op artikelgroep of artikelniveau. 

Ook hier kunt u daarna naar beneden scrollen om de resultaten te bekijken. 

U kunt ook rechtsonder op de rode button “bekijk producten” klikken om die resultaten te zien. 

Vanuit dit scherm kunt u ook gelijk u winkelwagen vullen.   
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3. Via het “vergrootglas/loepje” rechtsboven in de zwarte balk: 
 

 

U kunt  

- De naam van een product (bijvoorbeeld 11450500) of productgroep (bijvoorbeeld 11450) 
invullen of 

- Het artikelgroep nummer of artikelnummer. 
Vervolgens ziet u meteen de selectie die u wenst. 

Ook hier is dan direct bestellen mogelijk. 

 

 

 

 

Mocht u er verder nog vragen hebben over onze producten dan mag u ons vanzelfsprekend ook nog 

steeds bellen in Beekbergen: +31 (0)55-506 76 00 


