
Handleiding Website  

  

Registreren en inloggen  

  

Door je te registreren krijg je toegang tot meer mogelijkheden op de website, die het werken ermee een 

stuk makkelijker maken. Zoals:  

- je kunt je favoriete kunstwerken kenmerken en bijhouden op je eigen Favorieten-pagina 
- je kunt een selectie maken van werken, waar wij mee langs komen (Bestellijst) - je kunt 

bestellen in onze webshop (en de historie bekijken). Het is zeker de moeite waard om je 

te registreren!  

  

REGISTREREN  

Registreren doe je eenmalig. De stappen zijn:  

• Klik rechts in de bovenste (blauwe) balk op Registreren.  

• Vul de basisgegevens in. (Minimaal de velden met *).  

• Zet vinkje in vakje naast Ik ben geen robot (links onder = Captcha)  

• Klik op blauwe knop Registreren (rechts onder).  

  

Je ontvangt een email.  

• Klik op de link in de email.  

  

Je gaat nu terug naar de website.  

• Vul in vak onder Nieuw wachtwoord met een wachtwoord van jouw keuze • Zet vinkje in vakje naast Ik 
ben geen robot (onderin)  

• Klik op Wachtwoord opnieuw instellen.  

  

INLOGGEN  

• Na registratie  klikken op Inloggen.   

Als je al eerder bent geregistreerd, kies dan rechtsboven in de (blauwe) balk voor Inloggen.  

• Gebruikersnaam en wachtwoord invullen en Ik ben geen robot aanvinken.  

• Klik op Inloggen.  

Je komt nu op jouw Accountpagina, waar jij je gegevens kunt aanvullen/aanpassen en je favorieten kunt 

bekijken.  

  

Favorieten  

  

SELECTEER JE FAVORIETEN  

Als je bent ingelogd, dan verschijnt onder de afbeelding van een kunstwerk een vakje met een hartje erin.  

Dit kan op de pagina's van Home, Collectie en Kunstenaar.  

Door hierop te klikken (hartje verandert van kleur) voeg je die afbeelding toe aan je Favorieten-lijstje.  

Zo hoef je maar 1 keer het gehele bestand met kunst door te lopen om je favoriete werken op te sporen.  

  

BEHEER JE FAVORIETEN  

Door onder menu-item Collectie naar Favorieten te gaan, zie je de werken, die jij tot je favorieten rekent. 

Dit blijft altijd onder jouw naam bewaard.  

  

Nogmaals klikken op het hartje haalt de afbeelding weer uit je favorieten. Dit kan je doen op alle pagina's 
waarop afbeeldingen staan: Home, Collectie, Kunstenaar.  

  



Bestellen  

  

Heb je kunstwerken gezien, die je interessant vindt?  

Dan kunnen wij daarmee bij je langskomen om ze in het echt te bekijken.  

Ter plekke (bij je thuis of op de zaak) kan je dan een definitieve keuze maken. Wij 
gaan uit van maximaal 5 á 6 werken om mee te nemen.  

  

SELECTEREN BESTELLING  

Als je bent ingelogd, dan verschijnt onder de afbeelding van een kunstwerk ook een vakje met een autootje 

erin. Dit kan op de pagina's van Home, Collectie en Kunstenaar.  

Door hierop te klikken (autootje verandert van kleur) voeg je die afbeelding toe aan je Bestellijstje.  

  

BEHEER JE BESTELLING  

Door onder menu-item Collectie naar Bestellijst te gaan, zie je de werken, die jij op de lijst hebt gezet.  Je 
kunt een kunstwerken er vanaf halen door in het kruisje te klikken.  

  

Als je zeker weet, dat je die kunstwerken wilt zien, dan hebben wij nog de gegevens van jou nodig om een 

afspraak te kunnen maken.  

Als je tijdens het Registreren alles hebt ingevuld, dan wordt Telefoonnummer en Emailadres automatisch 

ingevuld (zie ook Account - hierna).  

Is dat niet het geval, dan Telefoonnummer en Emailadres invullen.  

Eventueel nog een berichtje invullen (bijv. Bellen in de avond, svp). Klik 

daarna op Verzenden.  

  

Een mail met de bestelling en contactgegevens wordt naar Kunstpas.nl verzonden.  

Zelf ontvang je exact dezelfde mail als bevestiging.  

Kunstpas.nl zal hierna contact opnemen om een afspraak te maken.  

  

LET OP: nadat je de website hebt verlaten, zal je bestellijst worden weggegooid. Wil 
je een nieuwe bestelling doen, dan begin je weer met een blanco lijst.  

  

Webshop  

  

Als je geregeld gebruik maakt van de webshop, dan is het eveneens handig om geregistreerd te zijn. 

De webshop werkt, zoals alle andere webshops werken. Bij het Afrekenen zijn gegevens nodig als:  

- emailadres (om bevestiging te mailen)  

- naam, adres, plaats (om product op te sturen).  

  

Deze gegevens worden automatisch vanuit je profiel overgenomen (als je bent geregistreerd en je hebt die 

gegevens eenmalig ingevoerd).  

Zo niet, dan moet je elke keer deze gegevens handmatig invullen.  

  

Account  

  

Als je je hebt geregistreerd, is er een account voor je aangemaakt.  

De gegevens, die daar zijn opgeslagen kan je beheren via de knop Account (rechtsboven in blauwe balk).  

  

PROFIEL  

Hier kan je je persoonlijke gegevens in opnemen.  

Handig is om in ieder geval Emailadres, Telefoonnummer en Huisadres op te nemen.  



  

ACCOUNTGEGEVENS  

Hier kan jij je wachtwoord opnieuw instellen.  

  

De rest van de mogelijkheden spreken voor zich zelf.  

  

  

Tips selectie kunstwerken  

  

Er zijn verschillende manieren om kunstwerken uit te zoeken.  

  

KUNSTENAAR  

• Als je werk van een specifieke kunstenaar wilt zien, dan is dat het handigst om via de knop Kunstenaar 
te doen.  

• Vervolgens klik je op de letter, waarmee zijn achternaam begint.  

• Daarna op de naam van de kunstenaar klikken.  

Je ziet eerst de biografie van die kunstenaar (en een foto, voor zover die er is).  

Daaronder zie je de werken, die op dat moment beschikbaar zijn (voor koop, uitleen, verhuur).  

  

KUNSTWERK  

Heb je geen specifieke voorkeur voor een kunstenaar, is het zoeken op kunstwerk aan te bevelen.  

• Klik op Collectie.  

• Je ziet dan de kunstwerken. Deze staan in volgorde van datum binnenkomst (de recentste staan 

bovenaan).  

  

FILTER  

In de linkerbalk van Collectie zie je een Filter-mogelijkheid.  

Vaak is het zo, dat je op zoek bent naar kunstwerk met bepaalde eigenschappen.  

Bijvoorbeeld: alleen Keramiek, of met een bepaalde breedte of hoogte, binnen een bepaalde prijsrange of 
gewoon een trefwoord.  

Dan is het gebruik van een Filter ideaal.  

Hoe werkt het?  

• Vul 1 of meer criteria in (geselecteerd worden die werken die aan ALLE criteria voldoen).  

• Klik op de knop Zoeken (helemaal onderop).  

• Wil je even later een andere selectie, klik dan eerst op de knop Wis Filter.  

  

Standaard worden de werken getoond, die beschikbaar zijn. De werken, die niet beschikbaar zijn, zijn in de 

uitleen of in de verhuur.  

Wil je die toch zien, zorg dan dat Beschikbaarheid de waarde  Niet beschikbaar of Alle kunstwerken heeft, 

alvorens op Zoeken te kikken.  

  

Erg handig is ook de mogelijkheid van Datum Binnenkomst na.  

Vul hier een datum in en je krijgt alle werken te zien, die na die datum bij Kunstpas.nl binnen gekomen zijn.  

Oftewel de laatste werken.  

Op die manier hoef je niet altijd alle kunstwerken door te lopen.  

Dus de combinatie van:  



• eenmalig de kunstwerken helemaal doorlopen  

• aanklikken welke jouw Favorieten zijn  

• regelmatig de laatste nieuwe werken bekijken via Datum binnenkomst 
•
 en daar weer eventuele 

werken aan je Favorieten toevoegen is heel efficiënt.  

  

    

Locatie  

Achter Locatie staat een korte tekst, die aanduidt of het kunstvoorwerp al dan niet (direct) beschikbaar is. 

De volgende verschillende mogelijkheden zijn er:  

waarde  beschikbaar  omschrijving  

Onbekend  Nee  Locatie is (nog) niet bekend.  

Depot  Ja  Kan direct worden geleverd.  

Bestel 3wk  Ja  Moet worden besteld, hetgeen ca. 3 weken kan duren.  

Uitgeleend  Nee  
Is geleend door een klant. Komt mogelijk na een aantal maanden 

beschikbaar.  

Bestel 2wk  Ja  
Moet worden besteld, hetgeen ca. 3 weken kan duren. Of is elders in een 

expositie opgenomen en moet worden opgehaald.  

Koop 2wk  Ja  
Alleen voor Verkoop, zogewenst van Spaartegoed of met 

afbetalingsregeling. Moet besteld worden, hetgeen ca. 2 weken duurt.  

   

  


