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Introductie
Benque is een systeem dat speciaal ontwikkeld is voor het bestellen van
catering/banqueting(diensten). Door de vele voordelen, en bovenal het gebruiksgemak van dit
systeem, heeft Cirfood ervoor gekozen om met Benque samen te werken.
Via Benque kunt u een catering bestelling plaatsen bij Cirfood en/of bij, indien van toepassing,
één van onze lokale onderaannemers.
Maatwerk
Indien u iets wilt bestellen wat u niet in de bestelportal van Benque kunt vinden, of een
speciale aanvraag hebt, kunt u ons altijd een mailtje sturen of bellen!
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Uitleg
1. Log in met uw gegevens van Benque
2. Kies, indien van toepassing, tussen de verschillende leveranciers door op het
desbetreffende tegeltje te klikken
3. U komt nu in de webshop terecht en ziet het catering assortiment. Hier kunt u de
producten die u wilt bestellen opzoeken en selecteren door middel van de volgende
opties:
a. Zoekfunctie producten
Met de zoekfunctie kunt u producten op naam opzoeken en vervolgens selecteren
b. Producten per categorie
Bij de producten per categorie kunt u een productcategorie aanklikken en u ziet alle
producten die onder die categorie vallen
c. Aantal producten
Geef per product aan hoeveel stuks u wilt bestellen via de volgende opties:
- Vul in het veld achter ‘Aantal’ een getal in
- Klik op de opties 1 t/m 50
U kunt deze aantallen met de +/- optie verhogen of verlagen.

4. De producten worden na het invoeren van het aantal toegevoegd aan het scherm
winkelmandje in het donkergroene kader aan de rechterkant van het scherm.
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Bekijk de inhoud van het winkelmandje door erop te klikken. U kunt de geselecteerde
producten nu eventueel aanpassen, verwijderen en bekijken:
a. Details per product bekijken
b. Product verwijderen of aantal wijzigen
c. Bestellen/afrekenen
d. Bestelling verwijderen

5. U kunt nu uw bestelling afronden. Klik op bestellen of afrekenen en u komt in het volgende
scherm terecht waar u alle gegevens in dient te vullen:

3

U hebt ook de mogelijkheid om in dit scherm uw bestelling te delen met een
secretaressegroep of een extra e-mailadres. Vul in het veld ‘extra e-mailadres’ het emailadres in waar u een extra bestelbevestiging naartoe gestuurd wilt hebben.
Eventueel kunt u in dit scherm er ook voor kiezen uw bestelling voor meerdere dagen te
herhalen. Vink dan het knopje herhaling aan. Vervolgens ziet u onderstaand veld, waar u
kunt aangeven wanneer en hoe vaak u deze bestelling wilt herhalen. Er is de mogelijk om
te herhalen met 1 van de onderstaande opties:
a. Extra datum kiezen
b. Herhaal op basis van een dag of week patroon
Klik op ‘Verzenden’ om de bestelling(en) te versturen.
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Bestelling dagprogramma
Als u meerdere bestellingen op 1 dag met verschillende tijdsstippen wilt laten leveren, dan kunt u
gebruik maken van de optie ‘Dagprogramma’.
Voorbeeld dagprogramma:
09:00 – 10:00 uur koffie en thee
12:00 – 13:00 uur lunch
15:00 – 16:00 uur koffie en thee
Hieronder wordt per stap toegelicht hoe u dit dagprogramma invoert.
1. Producten selecteren eerste aflevertijdstip
Volg weer alle stappen die net zijn uitgelegd. Wanneer u in het scherm bent waar u de
producten kunt kiezen selecteert u alleen de producten van het eerste aflevertijdstip. Dus de
koffie en thee in geval van het voorbeeld.
2. Dagprogramma selecteren
Klik vervolgens aan de rechterkant van het scherm in het groene kader op
‘Dagprogramma’.
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3. Gegevens eerste en tweede aflevertijdstip invoeren
U ziet onderstaand scherm.
a. Vul in het bovenste gedeelte de aflevergegevens van de eerste bestelling in. In dit geval
zoals in het voorbeeld genoemd de koffie en thee.
b. Vul in het onderste gedeelte de aflevergegevens van de tweede bestelling in. In dit geval
de, zoals in het voorbeeld genoemde, lunch.
U vult hier alleen de begin- en eindtijden in. De datum selecteert u pas in het veld ‘Bestelling
afronden’.
Klik op ‘Opslaan’

4. Producten selecteren tweede aflevertijdstip
U ziet weer het scherm met het assortiment. Het winkelmandje is geleegd voor de nieuwe
bestelling en de eerste bestelling wordt op de achtergrond opgeslagen. Zodra u producten
selecteert verschijnt het bedrag van de eerst bestelling achter het bedrag van de huidige
bestelling. Selecteer de producten van het tweede aflevertijdstip. In dit geval zoals in het
voorbeeld genoemd, de lunch.
5. Dagprogramma selecteren
Klik aan de rechterkant van het scherm in het zwarte kader op ‘Dagprogramma’.
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6. Gegevens derde aflevertijdstip invoeren
U ziet onderstaand scherm en vult in het onderste gedeelte de aflevergegevens van de derde
bestelling in. In dit geval zoals in het voorbeeld genoemd de koffie en thee. U kunt de
aflevergegevens van het eerste en tweede aflevertijdstip indien nodig aanpassen.
Klik op ‘Opslaan’.

7. Producten selecteren derde aflevertijdstip
U ziet weer het scherm met het assortiment. Selecteer de producten van het derde
aflevertijdstip. In dit geval zoals de in het voorbeeld genoemde koffie en thee.
Klik op ‘Bestellen’.
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8. Bestelling afronden
U ziet onderstaand scherm. Hier kunt u de persoonsgegevens invullen.
Klik op ‘Verzenden’ om de bestelling te versturen.

9. Bevestiging
U ontvangt een bevestiging per e-mail van de geplaatste bestelling.
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Bestelling inzien
1. Klik aan de rechterkant van het scherm in het groene kader op ‘Mijn bestellingen’
2. U ziet een scherm met een overzicht van de bestellingen die u heeft geplaatst.
3. Klik op de bestelling die u wilt inzien.
4. De bestelling klapt open en u ziet welke producten besteld zijn.
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Bestelling wijzigen
1. Volg stap 1 t/m 3 van ‘Bestellingen inzien’.
2. Als u een bestelling wilt wijzigen klikt u op ‘Aanpassen’.
! U kunt uw bestelling uiterlijk tot 12:00 uur de dag voor levering wijzigen.

3. In het eerste veld kunt u de contact- en aflevergegevens
aanpassen. In het tweede veld kunt u:
a. Producten toevoegen
b. Aantallen wijzigen
c. Product verwijderen
4. Klik op ‘Opslaan’ om de wijzigingen te bewaren
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Bestelling annuleren
1. Volg de stappen 1 t/m 3 van ‘Bestellingen inzien’.
2. Als u de bestelling wilt annuleren klikt u op ‘Verwijderen’.
! U kunt uw bestelling uiterlijk tot 12:00 uur de dag voor levering annuleren.

3. Klik op ‘OK’ in onderstaand veld. De bestelling wordt verwijderd.
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Bestelling opnieuw bestellen
1. Volg de stappen 1 t/m 3 van ‘Bestellingen inzien’.
2. Als u de bestelling opnieuw wilt bestellen klikt u op ‘Kopiëren’

3. Klik op ‘OK’ in onderstaand veld.

4. U wordt nu doorgestuurd naar het assortiment en kunt extra producten selecteren en
toevoegen aan uw bestelling.
5. De producten worden, na het invoeren van het aantal, toegevoegd aan het
winkelmandje in het kader aan de rechterkant van het scherm.
6. Rond vervolgens uw bestelling af.
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