
de kracht van 
een snelle webshop

r
&

h
 w

eb
sh

o
ps



RENH.NL  |  32   |   RENH.NL

webshops
R&H

Met een R&H webshop kan vanaf nu iedere ondernemer eenvoudig profiteren van een (lokaal) online 
verkoopkanaal naast zijn winkel. Wij geloven in de kracht van de combinatie van een online- en offline 
verkoopkanaal.

Ontdek alle voordelen voor uw onderneming!

Vanuit onze jarenlange ervaring als leverancier van 
kassasystemen en winkelweegschalen heeft R&H 
een krachtig webshopplatform gecreeërd die past bij 
de wensten van uw als ondernemer. Een webshop 
die geld oplevert, en waar uw zelf minimaal tijd aan 
hoeft te besteden. Wij zullen u compleet ontzorgen!

compleet ontzorgt

Dankzij een R&H webshop creëer je als 
ondernemer een extra verkoopkanaal 
naast je prachtige winkel. Dit betekent 
een extra kans om ook online te kunnen 
verkopen aan nieuwe- en bestaande lokale 
klanten. 

meer lokale omzet

Koppel een R&H webshop aan uw 
kassasysteem of winkelweegschaal 
zodat u nooit meer artikelen dubbel 
hoeft aan te maken, wijzigen of 
verwijderen. Dit bespaart enorm veel 
tijd voor elke onderneming.

kassakoppelIng
Dankzij de mogelijkheden van social media 
en mailings binnen een R&H webshop, 
bereik je als ondernemer je klanten nóg 
beter. Mail bijvoorbeeld de wekelijkse 
acties door naar alle klanten of plaatst 
deze op Facebook.

bereIk uw klanten

R&H webshops zijn continu in ontwikkeling. 
Wij denken graag mee met ondernemers 
over de toekomst van hun webshops. Wij 

informeren onze klanten dan ook actief over 
nieuwe mogelijkheden op het 

gebied van webshops.

groeI met ons mee

Onze webshops zijn responsive en goed 
zichtbaar op alle mogelijke apparaten zoals 

telefoons en tablets. Uw klant heeft uw 
webshop dus altijd bij de hand wanneer deze 

een bestelling wilt plaatsen. Handig in 
deze drukke samenleving!

mobIle frIendly

Snelle hosting, veilig SSL-certificaat 
en een webshop die voldoet aan alle 
technische eisen van een moderne 
webshop. Wij programmeren de complete 
webshop en vullen deze zodat u hier 
geen omkijken meer naar heeft.

wIJ doen al het werk!
Nieuwsgierig? 
bekIJk onze
webshop
pakketten
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Kies voor het betalingsgemak van Mollie. Uw klanten kunnen direct 
afrekenen met iDeal of andere betalingsvormen. Gemakkelijk voor 
u, en gebruiksvriendelijk voor de klant.

        betaal met Ideal

mogelIJkheden
Koppelen aan je eigen domein

Logo & huisstijl-kleuren 

Homepage met bannerfoto 

Drie contentpagina's

Footer en menu 

Online producten bestellen

Koppeling met kassasoftware

Bevestigingsmail klanten

Winkelwagen

Bestelling online betalen (via Mollie)

Social media buttons

Nieuwsbrief koppeling Mailerlite (optie)

brons
WEBSHOP

Dankzij pakket Brons kunt u als ondernemer eenvoudig starten met een online bestelformulier. Binnen 
enkele klikken kunnen uw klanten hun bestellingen plaatsen. Vervolgens kunnen zij deze bestelling komen 
afhalen op het gewenste tijdstip. Om het helemaal makkelijk te maken kunnen bestellingen direct online 
afgerekend worden via Mollie.

Kies voor een R&H Brons pakket wanneer u een eenvoudige bestelsite wenst!

snel en voordelIg Je webshop onlIne

“genereer meer 
omzet met een extra 
verkoopkanaal 
voor uw wInkel”
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zIlver
WEBSHOP

Pakket Zilver biedt alle gemakken van een moderne professionele webshop. Waar pakket Brons bestaat 
uit één bestelpagina, biedt pakket Zilver mooie productfoto’s en productpagina’s. Natuurlijk kunt u ook hier 
profiteren van een gemakkelijk en eenvoudig bestelproces. Kies voor een koppeling met Mollie om klanten 
direct online af te laten rekenen met verschillende betaalmogelijkheden.

Kies voor een R&H Zilver pakket wanneer u een professionele webshop wenst!

                 webshop voor slImme ondernemers

mogelIJkheden
Koppelen aan je eigen domein

Logo & huisstijl-kleuren

Homepage met bannerfoto

Vier contentpagina’s 

Footer en menu

Online producten bestellen

Koppeling met kassa software

Iedere productgroep een eigen pagina

Productafbeeldingen

Elk product een eigen pagina met informatie

Bevestigingsmail klanten

Winkelwagen

Bestelling online betalen (via Mollie)

Social media buttons

Nieuwsbrief koppeling Mailerlite (optie)

Koppel een R&H webshop aan de krachtige e-mailsoftware 
van Mailerlite om uw vaste klanten nog beter te bereiken. Stuur 
bijvoorbeeld met één druk op de knop de wekelijkse acties naar al 
uw vaste klanten.
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goud
WEBSHOP

Pakket Goud biedt alle voordelen van pakket Zilver, maar dan met een aantal mooie extra functies. Binnen 
pakket Goud kunt u namelijk ook bestellingen gaan bezorgen met een instelbare bezorgkalender. Ook is het 
mogelijk om te gaan werken met kortingscodes en biedt u uw klanten een klantaccount met inloggegevens.  
Bereik uw klanten nog beter dankzij de Facebook of Instagram feed op uw webshop.

Kies een R&H Goud pakket wanneer u een ultieme webshop wenst!

het meest complete webshop pakket

Ontdek de kracht van een webshop met social 
media koppeling. Bereik uw klanten nog beter 
door ze te informeren op facebook en/of 
instagram. Op deze manier bouwt u een hechte 
relatie op met uw (vaste) klanten.

fb        socIal medIa

mogelIJkheden
Koppelen aan je eigen domein

Logo & huisstijl-kleuren 

Homepage met bannerslider (3 foto’s)

Vier contentpagina’s

Footer en menu 

Online producten bestellen

Klanten kunnen kiezen om bestelling te laten bezorgen

Koppeling met kassasoftware

Iedere productgroep een eigen pagina

Productafbeeldingen 

Elk product een eigen pagina met informatie 

Bevestigingsmail klanten

Klantaccount met inloggegevens 

Winkelwagen

Bezorgtijden via instelbare bezorgkalender

Bezorgregio’s instellen

Bestelling online betalen (via Mollie)

Kortingscode mogelijkheden 

Social media buttons 

Facebook of Instagram feed

Nieuwsbrief koppeling Mailerlite (optie) 
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€ 145 per maand € 175 per maand € 225 per maand

algemeen, grafIsch en content brons zIlver goud

Koppelen aan je eigen domein K K K

Logo & huisstijl-kleuren worden verwerkt in de webshop K K K

Homepage met bannerfoto of bannerslider Banner Banner  Slider (3 foto's)

Contentpagina's (bijvoorbeeld Home, Over Ons, Contact) 3 4 4

Footer en menu K K K

webshop brons zIlver goud

Online producten bestellen K K K

Klanten kunnen kiezen om bestelling te  laten bezorgen L L K

Automatische koppeling met kassa software K K K

Iedere productgroep een eigen pagina L K K

Productafbeeldingen L K K

Elk product een eigen pagina met productinformatie L K K

Klant krijgt bevestigingsmail met bestelling K K K

Mogelijkheid klantaccount met inloggegevens L L K

Winkelwagen K K K

Bezorgtijden via instelbare bezorgkalender L L K

Bezorgregio's instellen L L K

Bestelling online betalen (via Mollie) K K K

Kortingscode mogelijkheden L L K

socIalmedIa / nIeuwsbrIeven brons zIlver goud

Social media buttons K K K

Facebook en/of Instagram feed. L L K

Nieuwsbrief koppeling Mailerlite Optie + €10 Optie + €10 Optie + €10

meer InformatIe? neem gerust contact met ons op

vergelIJk
KIJK & welke webshop 

past bIJ uw 
ondernemIng?

                          * Alle prijzen zijn gebaseerd op een minimale afname van 24 maandelijkse termijnen.
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