
 
Nieuwigheden 
 
 
 De nieuwe loginpagina vindt u via www.valdhony-verdifarm.be . 

 
 
 De lay-out van de homepage van NetOrder is opgefrist. 

- De tijdelijke prijsreducties, de nieuwe producten, de producten uit handel alsook de promoties 
van Instruvet en promotielijst van Val d’Hony-Verdifarm, vindt u voortaan rechtsonder op de 
homepage van NetOrder. 

 
 De lijst met de tijdelijke prijsreducties 

- De lay-out is aangepast waardoor u een beter overzicht krijgt. 
- U ziet dadelijk informatie m.b.t. de korting en de geldigheidsdatum van de promotie. 

 
 

 De promotie herinneringen 
- U heeft de mogelijkheid om een promoherinnering te activeren. 
- Het aantal promoherinneringen zijn zichtbaar op de homepage (rechtsboven in de grijze balk). 
- U ontvangt automatisch per mail een herinnering 5 dagen voor einde promotie, indien u dit 

geactiveerd heeft. 
 

 
 De productlijst  

- U kan tot 100 artikels op één pagina visualiseren. 
- Als u met de muis over het icoontje van het fototoestel gaat, wordt de foto zichtbaar zonder dat 

de artikelfiche geopend moet worden. 
- Het nieuw icoontje “ i “ betekent dat er tekst of een bijlage aanwezig is in de artikel detailfiche.  
- Als u  met de muis over het icoontje  “ i “ gaat en er is enkel tekst aanwezig, dan wordt de tekst   

 visueel zonder dat u de artikelfiche moet openen. 
 

 
 De detailfiche artikel 

- Alle informatie is in één oogopslag zichtbaar. 
 

 
 De backorders 

- Bij het bestellen van een artikel dat reeds voor u in backorder staat, wordt u via een popup   
 hieraan herinnerd. 

- Het aantal backorders is voor u zichtbaar op de homepage (rechtsboven in de grijze balk). 
 
 

 De zoekpagina 
- De cursor staat dadelijk in het veld omschrijving zodat u dadelijk kan intypen. 
- De zoekfunctie is versoepeld en lijkt op de zoekfunctie van Google, nl. het zoeken op 

deelwoorden is mogelijk. 
- U kunt bv. een lijst opvragen van uw favoriete artikelen die nu in promotie zijn. 

http://www.valdhony-verdifarm.be/

