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NIEUWE FUNCTIES DEALERPORTAAL 
ONLINE BESTELLINGEN 
Naast het bestellen van onderdelen, maken we h–et nu ook mogelijk om machines online te 

bestellen. Om een machine te bestellen, gaat u naar de productpagina van desbetreffende 

machine en klikt u op de groene knop:  

  

Machine heeft verschillende opties,  u  
kan zelf uw keuze vastleggen en indien 
gewenst bepaalde opties toevoegen.  

Er is slechts één versie van toepassing. U 
kan de machine meteen toevoegen aan uw 
winkelwagen.  

 

De korting structuur blijft ongewijzigd t.o.v. het huidige en vertrouwde systeem.  

Mocht u bepaalde machines niet kunnen bestellen, dan raden we aan om even contact op te 

nemen met uw gekende/vertrouwde vertegenwoordiger.  

Na het toevoegen van de machine kan u deze raadplegen in de winkelwagen. Indien van 

toepassing kan u de samenstelling van de machine nogmaals controleren door op de knop 

‘Toon samenstelling’ te klikken.  

BESTELLINGEN 
U kan een overzicht van alle lopende bestellingen raadplegen via het dealerportaal. Nadat u 

zich aangemeld heeft op de dealerzone, komt u automatisch op het dashboard terecht. Via 

het menu aan de linkerzijde kan u navigeren naar de lijst ‘Bestellingen’.  

Indien u een vraag heeft over een bepaalde bestelling, of graag een wijziging wenst door te 

voeren, dan kan u hier het bestelnummer opzoeken. Wijzigingen kan u niet zelf aanbrengen, 

we vragen om hiervoor contact op te nemen met uw vertegenwoordiger.  

Nadat de bestelling volledig is afgerond, zal deze automatisch uit deze lijst verdwijnen en 

worden de machines toegevoegd aan uw ‘’Mijn stock’. 
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MIJN STOCK 
Dit overzicht bevat alle machines die nog niet geregistreerd werden als zijnde verkocht. Het 

vormt als het ware een overzicht van alle ‘Herco’ machines die u nog op voorraad heeft. 

Vanuit deze lijst kan u de machine eenvoudig registreren als zijnde verkocht. Via de zoekbalk 

bovenaan de lijst, kan u de gezochte machines op allerlei manieren snel vinden.  

Voor dealers die zich ertoe engageren om alle machines correct en tijdig te registreren, zal 

deze lijst de basis vormen om hun stock mee te tonen op de website van Herco Machinery.  

VERKOCHTE MACHINES 
Dit overzicht bevat alle machines van Herco Machinery die u in het verleden heeft verkocht. 

(Archief gaat terug tot 2018).  

Via de zoekbalk bovenaan de lijst, kan u de gezochte machines op allerlei manieren snel 

vinden.  

U kan voor iedere machine de registratiegegevens herbekijken. (datum verkoop, naam 

eindklant, …) Hierbij staat eveneens aangeduid wat de garantietermijn is op deze machine.  

Verder kan u ook meteen voor een specifieke machine een garantie aanvragen. Het systeem 

zal meteen een aantal gegevens automatisch invullen.  

 


