Advance kastsystemen
maken het mogelijk uw ruimte
individueel en stijlvol in te richten

Maatwerk configurator portaal
Configurator handleiding

Versie 1.0 - 01.10.2020

Wij maken het u gemakkelijk om
op maat gemaakte kastsystemen
te ontwerpen en bestellen.
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Gebruik
Aanbevolen browser
Het portaal voor de Advance maatwerk configurator kan worden gebruikt in alle soorten browsers (Internet
Explorer, Edge, Google Chrome, Firefox, Safari) en op nieuwere tablets. Wij raden echter aan Google
Chrome te gebruiken, aangezien dit momenteel de meest snelle browser is.

Login
Omdat dit een online systeem is, kunt u altijd en overal inloggen: in de winkel, bij een klant of onderweg. U
heeft alleen een computer, laptop of tablet en een internetverbinding nodig.
1.
2.

3.
4.

5.

4

Open uw internetbrowser en ga naar www.advance-kastsystemen.nl
en klik op “maatwerk configurator”.
Meld u aan met uw gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen.
(Als u nog geen gebruikersnaam of wachtwoord heeft ontvangen, neem dan contact op met de
klantenservice).
Er is een optie om “Remember me!” te selecteren om de ingevoerde gebruikersnaam en het
wachtwoord op te slaan.
In het geval u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u op “Forgot your password” onderaan het
invoerscherm klikken. Voer uw filiaal e-mailadres in en ontvang uw wachtwoord opnieuw.
Controleer uw spamfilter als u geen e-mail heeft ontvangen.
Heeft u hulp nodig? Neem contact op met de klantenservice via e-mail BUSS@fetimgroup.com
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Informatie, handleidingen en catalogi
Aan de linkerkant in het menu kunt u “Info & guides” selecteren om hulp te
vinden bij het samenstellen van uw op maat gemaakte kast. Dit menu-item
kan worden geopend, ongeacht waar u zich in het programma bevindt.
Bij “info & guides” vindt u:
- Hulp bij het Advance online tekenprogramma;
- De meetformulieren;
- De actuele prijslijst en digitale brochures voor de winkel;
- Montage-instructies;
- Technische specificaties.

Gebruiker / Filiaal instellen (eerste keer)

uw@email.nl
Uw Naam

Wij raden u aan de standaardinstellingen te gebruiken wanneer u het
programma voor het eerst start. Om instellingen te openen, klikt u in de
rechterbovenhoek op uw mailadres / naam en selecteert u één van de
volgende opties:
1. Gebruikersinstellingen
		
• Selecteer taal (standaard op NEDERLANDS).
		
• Vink aan of u een aangepaste prijsfactor wenst (optioneel).
		
U kunt hier de prijsfactor invullen (bijvoorbeeld installatie toeslag
		
10%).
		
• Verander valuta (standaard in EURO).
		
• Ga naar projectmodus (toon extra tabbladen).
		
• Vink optie aan/uit om totaalprijs te weergeven tijdens het
		
configureren.
		
(De totaalprijs kunt u altijd zien als u op het winkelmandje klikt).
		
• Wachtwoord wijzigen.
2. Filiaal Instellingen
Van toepassing op alle gebruikers van hetzelfde filiaal met dezelfde
login.
		
• Voer de verkoopvoorwaarden in voor uw filiaal.
		
• Voer de geldigheidsduur in voor offertes aan de eindklant.
		
De geldigheidsduur wordt vermeld op de offertes (PDF) aan de eindklant.

BELANGRIJK
Vergeet niet op “Opslaan” te klikken om uw wijzigingen toe te passen.
Uitloggen en opnieuw inloggen is niet nodig.
©Advance kast systeem op maat 09-2020
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Gebruik
Instellen van nieuwe klanten en projecten
Er zijn twee manieren om aan de slag te gaan met het ontwerp:
1. Een nieuwe klant aanmaken, opgevolgd door het maken van een plattegrond.
2. Starten met het maken van een plattegrond en deze aan een klant koppelen.
1. Invoeren klantgegevens vóór start ontwerp
		
• Selecteer de knop “Maak een nieuwe klant aan”.

		
		
		

• Vul alle velden in (klantnummer, naam, adres, etc.).
• Bevestig alle klantgegevens en uw klantprofiel is
aangemaakt.

		
		

• Creëer een nieuw project door een naam en omschrijving
in te vullen.

		
		

• Maak een afleveradres aan.
Bestellingen worden alléén op het filiaaladres geleverd.

		

• Geef de plattegrond een herkenbare naam.

Ga door naar plattegrond instellen op pagina 8
6
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2. Start met plattegrond aanmaken, opgevolgd door invoeren klantgegevens
		
• Selecteer ‘Maak een plattegrond’ in de rechterbovenhoek
		
• Geef een naam aan het ontwerp en klik op ‘OK’.

		

uw@email.nl
Uw Naam

• Geef de plattegrond een herkenbare naam.

Ga door naar plattegrond instellen op pagina 8

		
		
		

• Als u de plattegrond opslaat krijgt u de keuze om:
- Een nieuwe klant aan te maken (zie pagina hiervoor).
- Te koppelen aan een bestaande klant uit de lijst.

Klant naam		
Klant naam		
Klant naam		

Adres klant		
Adres klant		
Adres klant		

Postcode klant
Postcode klant
Postcode klant
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Functies tekenprogramma
Instellen van de plattegrond
U kunt eerst de basisplattegrond instellen en voorzien van schuine wanden, koven, deuren en ramen.
Daarna plaatst u één of meerdere schuifdeuren en/of schuifdeurkasten in de plattegrond.
1. Maten plattegrond invoeren
		
• Vul hier de lengte en breedte van de ruimte in. Vul hier ook de hoogte van het plafond in.
		
Het kan zijn dat niet overal in de ruimte het plafond even hoog is. Gebruik daarom altijd de
		
kleinste gemeten afmetingen om te voorkomen dat de kast hoger, breder of dieper wordt
		
dan de ruimte waar deze komt te staan.
		
Voor bijvoorbeeld ombouwpanelen of rails van de deur hoeft u niets van de maten af te
		
halen, de maatwerk configurator doet dit voor u. Houd wel rekening met eventueel nog te
		
leggen vloeren, stucwerk, plinten, stopcontacten etc.

2. Koven en schuine muren invoeren
		
• Selecteer hier eventuele koven en schuine muren.
uw@email.nl
Uw Naam

3
1
Linker bovenhoek

2
Rechter bovenhoek

Linker benedenhoek

Rechter benedenhoek

TIP
Vergeet niet uw ontwerp op te slaan terwijl u bezig bent met het
ontwerp. Als de knop “Opslaan” is gekleurd, betekent dit dat
er wijzigingen zijn aangebracht sinds de laatste keer dat u het
ontwerp heeft opgeslagen.

8
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3. Kamer items toevoegen
		
• Selecteer “Reference Plus”.
		
• Selecteer “Kamer-item” om deuren en ramen toe te
		
voegen.
		
• Sleep vervolgens een kamer-item naar de tekening.
		
• In het veld aan de rechterkant kunt u de draairichting en
		
breedte bepalen van het kamer-item en het kamer-item
		
ook weer verwijderen.

3

4
uw@email.nl
Uw Naam

3

4. Terug naar de plattegrond
		
• Selecteer “Kamer-items”.
		
• Selecteer dan “Reference Plus”.
		
• U bent nu terug op de plattegrond pagina
		
(zie vorige pagina).

4

4
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Functies tekenprogramma
Het plaatsen van kasten en schuifdeuren op de plattegrond
Wanneer u wenst een inloopkast of meerdere kasten in één ruimte te plaatsen, dan kunt u dit in één
plattegrond ontwerpen. Zo blijft de gehele maatwerk bestelling bij elkaar.
1. Losse schuifdeuren (optioneel met ombouw)
		
• Sleep het Icoon “Deuren + Ombouw” naar de plattegrond.
		
• Mocht u de schuifdeuren willen roteren kan dit met “Roteer de tekening”.
		
• Vul vervolgens rechts de gewenste breedte en hoogte in.
		
• Geef de schuifdeuren een naam.
		
		

• U kunt nu de schuifdeuren configureren met het gewenste profiel, kleuren en indeling.
(Zie volgende pagina’s).
uw@email.nl
Uw Naam

1
1
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2. Schuifdeurkast met interieur (optioneel met ombouw)
		
• Sleep het Icoon “Deuren + Kastinterieur” naar de plattegrond.
		
• Mocht u de schuifdeuren willen roteren kan dit met “Roteer de tekening”.
		
• Vul vervolgens rechts de gewenste breedte en hoogte in.
		
• Geef de schuifdeurkast met interieur een naam.
		
		

• U kunt nu de schuifdeurkast configureren met het gewenste profiel, kleuren en indeling
(Zie volgende pagina’s).
uw@email.nl
Uw Naam

2
2
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Goede tips voor het ideale ontwerp
De vier comfortzones
Een kledingkast heeft doorgaans vier basiscomfortzones. De comfortzones zijn afhankelijk van de lengte
van de klant en kunnen ook worden gewijzigd naarmate de klant ouder wordt.
Comfortzone 1
Loopt van de schouders tot de heupen. Dit is de comfortzone waar u het beste roedes, planken en lades
tekent.
Comfortzone 2
Loopt vanaf de schouders tot de bovenkant van uw hoofd en van de heupen tot 15 cm langs uw been. Dit
is de ideale plek voor lades en schoenenrekken.
Comfortzone 3
Bevindt zich onderaan de kledingkast en 20 cm boven de hoogte van de klant. Hier worden zaken geplaatst
die de klant maar af en toe gebruikt. Ook wordt hier vaak schoenenrekken geplaatst.
Comfortzone 4
Zit bovenaan de kledingkast: hier wordt ruimte gemaakt voor dingen die niet vaak worden gebruikt,
bijvoorbeeld planken voor zomerkleding, skikleding en/of reistassen, koffer, etc.

12 ©Advance kast systeem op maat 09-2020

Functies tekenprogramma
Toelichtingen bij tekeningen
Links bovenin het scherm kunt u enkele handige functies aanvinken zoals:
Toon afmetingen; Toon waarschuwingsgebieden voor openen; Toon ombouw.
uw@email.nl
Uw Naam

Totale breedte

Interieur breedte

Totale
hoogte

Interieur
hoogte

Positie
van deur
Interieur
dikte
Montage
hoogte
plankdrager

Montage
hoogte
ladegeleider

Item nr
op
item lijst

Deur
breedte
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Functies tekenprogramma
Configuratie van schuifdeurkasten, waar vind ik wat?
U vindt alle onderstaande functies altijd op dezelfde plaats in het Advance online maatwerk configurator
wanneer u een schuifdeurkastconfiguratie ontwerpt.
1. Vaste onderdelen navigatie (bovenin):
		
• Terug naar overzicht met klanten/klantgegevens.
		
• Ontwerp opslaan.
		
• Ongedaan maken en ongedaan maken annuleren.
		
• Plattegrond aanpassen.
		
• Wisselen tussen kasten (als er meerdere in dezelfde kamer zijn geplaatst, zie pag 10).
		• Configureer hier: ombouw, schuifdeuren, kastinterieur.
		
• Het ontwerp in 3D bekijken.
		
• In het winkelwagentje kunt u alle gekozen items en de prijzen hier bekijken.
		
• Via gebruikersinstellingen kunt u ervoor kiezen de prijs van het ontwerp rechtsboven te
		
tonen. De getoonde prijs voor het ontwerp is inclusief BTW.
uw@email.nl
Uw Naam
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2. Configuratie ombouw:
		
• Selecteer in het menu “Ombouw”.
		
• Selecteer het paneel of strook voor de bovenombouw. Het is ook mogelijk een afdekpaneel
		
te kiezen.
		
• Selecteer linker- en rechterpaneel of linker- en rechter strook voor de ombouw. Hier kunt u
		
ook aangeven of u het paneel of de strook in de hoogte op maat wilt laten inkorten door
		
“Hoogte reductie” aan te vinken in het rechterveld.
		
• Selecteer een bodempaneel of strook voor de kast/schuifdeuren. Selecteert u een bodem
		
met plint, dan kunt u rechts op het scherm de hoogte van deze plint invoeren.
		
• De kleur van de kastombouw staat standaard op effen-wit. Selecteer uw gewenste kleur
		
voor de ombouw midden bovenin in het scherm.
uw@email.nl
Uw Naam
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Functies tekenprogramma
3a. Configuratie deurprofiel:
		
• Selecteer in het menu “Deuren”.
		
• Selecteer “Deurprofiel” in de linker kolom.
		
• Selecteer de profielkleur.
		
• Selecteer het railtype: 2 of 3 sporen.
		
• Selecteer de kleur van de rail voor de bovenkant.
		
• Selecteer de kleur van de rail voor de onderkant.
		
• Links onderin het scherm kunt u meer of minder
		
deuren en het aantal overlappingen toevoegen.

uw@email.nl
Uw Naam

TIP
Vergeet niet de soft-close optie aan te vinken!

		

• Midden boven vindt u enkele extra opties waaronder positiestops en softclose deurdempers.
uw@email.nl
Uw Naam
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3b. Configuratie deurvulling:
		
• Selecteer een deur door op een deurvulling te klikken.
		
• Selecteer vervolgens rechts de deurvulling. Met de “Kopieer naar alle deuren” functie
		
kopieert u de geselecteerde deurvulling naar alle andere deuren.
		
• U kunt er voor kiezen om meerdere deurvlak verdelers te plaatsen:
		
Bij het “Modern” profiel worden de deurvlak verdelers er opgeplakt en is er één vulling
		
mogelijk.
		
Bij het “Contour” profiel kunt u kiezen voor meerdere vullingen per deur.
		
De deurvlak verdelers kunt u slepen op de gewenste hoogte. Met de functie “Verdeel de
		
deurvullingen gelijkmatig” maakt u dit weer ongedaan.
uw@email.nl
Uw Naam

uw@email.nl
Uw Naam
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Functies tekenprogramma
4a. Configuratie kastinterieur (basis):
		
• Selecteer in het boven menu “Interieur”.
		
• Selecteer midden boven in de navigatie de kleur voor het interieur van de kast.
		
• Vink de opties “Toon afmetingen” en “Toon waarschuwingsgebieden voor openen” aan.
		
Zo kunt u zien hoe de ingestelde afmetingen uitkomen en bijvoorbeeld een conflict geven
		
met andere kastelementen
uw@email.nl
Uw Naam

4a. Selecteer favorieten:
		
• Kies in het boven menu “Selecteer favoriet”.
		
Hier kunt u een aantal standaard kastinterieurs vinden en zelf kastinterieurs bewaren die
		
u vaker wenst te gebruiken.
Let op! Denk er aan om enkele interieurpanelen te vervangen voor flexpanelen als de kast
		
hoger dan 2074mm is zodat het ombouw bovenpaneel ondersteund is!
uw@email.nl
Uw Naam

!
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!

!

4b. Kastinterieur “staande panelen”:
		
• Selecteer “Interieurpaneel 505 mm”.
		
• Sleep het icoon “Tussenpaneel 19mm 505x2074mm” naar de kast (vaste hoogte).
		
• Sleep het icoon “Tussenpaneel 19mm 505x1018mm” naar de kast (hoogte aanpasbaar).
		
• Sleep het icoon “Flexpaneel 19mm 505x2750mm” naar de kast (hoogte aanpasbaar).
		
Het flexpaneel kan de ombouw panelen ondersteunen.
		
• In het rechterveld kunt u het geplaatste paneel nog verder aanpassen.
Let op! Plaats altijd een verticaal paneel uiterst links en rechts anders kunnen de
		
horizontale planken niet worden gemonteerd!
uw@email.nl
Uw Naam

!

!

TIP
Gebruik het lichtgrijze raster
voor het plaatsen van de
staande panelen.
Zo gebruikt u zoveel
mogelijk “standaard
breedtematen”. Deze
standaard breedtematen
heeft u nodig om
vervolgens de lades en
schoenenplanken te
plaatsen.
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Functies tekenprogramma
4c. Kastinterieur “planken en roedes”:
		
• Selecteer “Planken 503 mm”.
		
• Sleep het icoon “Planken 503 mm” naar de kast.
		
(De planken komen standaard in het gatenpatroon van de staande panelen).
		
• In het rechterveld kunt u alléén de kleur van de plank aanpassen, de maten worden
		
automatisch weergegeven.
uw@email.nl
Uw Naam

		
		
		

• Selecteer “Roede”.
• Sleep het icoon “Roede per meter” naar de kast.
(De roedes worden standaard weergeven in het gatenpatroon van de staande panelen).
uw@email.nl
Uw Naam
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4d. Kastinterieur “lades en schoenenplanken”:
		
• Selecteer “Uittrekbaar 2 (semi uittrekbaar softclose)”.
		
• Sleep het icoon “Lade XX2H” naar de kast.
		
De lades zijn in standaard maten verkrijgbaar: 368/568/768mm breed.
		
(De lades komen standaard in het gatenpatroon van de staande panelen terecht).
uw@email.nl
Uw Naam

		
		
		
		

• Selecteer “Accessoires”.
• Sleep het icoon “Schoenenplank, 1st/2st” naar de kast.
De schoenenplanken zijn in standaard maten en op maat (flex) verkrijgbaar.
(De schoenenplanken komen standaard in het gatenpatroon van de staande panelen terecht).
uw@email.nl
Uw Naam
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Functies tekenprogramma
5. 3D-modus gebruiken:
		
• Selecteer in het boven menu “3D”.
		
• Linksboven kunt u aanvinken wat u wenst te zien in het 3D-beeld:
		
“Toon deuren”, “Toon interieur” en “Toon Ombouw”.
		
• Daarnaast kunt u aanvinken of u alle tekeningen/kasten in deze plattegrond wilt zien, of
		
alleen de geselecteerde tekening midden bovenin wil tonen.
		
• Rechts in het scherm vindt u navigatiemogelijkheden om het 3D-beeld verder te draaien,
		
groter of kleiner te maken. U kunt ook met uw muis de kast draaien.
uw@email.nl
Uw Naam

TIP
Selecteer 3D bij het printen (PDF) om de 3D-tekening samen met
de offerte of orderbevestiging af te drukken.

22 ©Advance kast systeem op maat 09-2020

Validate errors voor geselecteerde plattegrond
Door het selecteren van de validatie knop kunt u zien of er eventuele / mogelijke constructieproblemen zijn
geconstateerd door het programma.
uw@email.nl
Uw Naam

1. Validatie:
		
• Als er zich tijdens het tekenproces fouten voordoen, kunt u altijd naar het tabblad “Validatie”
		
gaan om te zien wat de fout inhoudt en hoe u deze kunt corrigeren.
		
• Als er een fout optreedt, wordt de fout meestal rood of geel gemarkeerd. Het relevante
		
tabblad wordt ook gemarkeerd, zodat u de bron van de fout gemakkelijk kunt achterhalen.
		
Een blauwe melding is een tip hoe u de kast kunt verbeteren.
		
• Op het tabblad “Validatie” kunt u direct op de foutkop in het midden van de melding klikken
		
om naar het tabblad te gaan waar de fout zich bevindt.
		
• Alle fouten worden gegroepeerd op basis van de kast waartoe ze behoren, bijvoorbeeld:
		
kast 1, kast 2 of kast 3 als er meerdere kasten in dezelfde ruimte-indeling zijn geplaatst.
		
• Het tabblad “Validatie” wordt alleen weergeven als er iets gebeurt waarvan u op de hoogte
		
moet zijn.

TIP
De kleuren laten zien wat de fout is.
ROOD = Kritieke fout, deze tekening kan niet worden besteld.
GEEL = Waarschuwing, er kan een probleem zijn
bij het bestellen van deze tekening.
BLAUW = Suggesties over hoe u deze tekening zou
kunnen verbeteren.
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Functies tekenprogramma
Offerte overzicht van geselecteerde plattegrond
In de winkelwagen kunt u alle artikelen en bijbehorende prijzen bekijken. De vermelde prijzen zijn de
verkoopprijzen exclusief BTW. Onderaan de pagina vindt u de totaalprijs inclusief BTW. Indien u meerdere
tekeningen binnen dezelfde plattegrond heeft gemaakt, staan hier beide tekeningen met de bijbehorende
kosten vermeld.
uw@email.nl
Uw Naam

1. Item toevoegen:
		
• Indien gewenst kunt u additionele
		
items, zoals planken en roedes,
		
toevoegen.

24 ©Advance kast systeem op maat 09-2020

2. Opties (montage) toevoegen:
		
• Hier kunt u een additionele toeslag in de
		
offerte opnemen. Denk bijvoorbeeld aan
		
installatiekosten. Dit kunt u als
		
percentage en als bedrag invullen.

3. Download en opslaan van het PDF:
		
• Selecteer de onderdelen die u wilt
		
afdrukken op het PDF.
		
Deze kunt u vervolgens afdrukken of
		
versturen via E-mail.

©Advance kast systeem op maat 09-2020 25

Gebruik
Offertes/orders aanpassen en bestellen
Daarnaast kunt u aanvinken of u alle tekeningen/kasten in deze plattegrond wilt zien, of alleen de geselecteerde
tekening midden bovenin wil tonen. Hier kunt u ook de gemaakte offertes bestellen en de orderstatus van
de reeds geplaatste orders volgen.
Ook vindt u hier enkele klantspecifieke offerte-instellingen.

1. Klantenlijst
		
• Selecteer links de knop “Configuratie-overzicht” om een lijst met alle klanten te openen.
2. Klantgegevens
		
• Selecteer rechts de knop “Creëer project onder klant” om een nieuw project aan te maken.
3. Projectgegevens
		
• Selecteer rechts de knop “Maak een afleveradres aan”, leveringen worden alléén aan
		
het filiaaladres geleverd. Elders leveren is niet mogelijk.
4. Gegevens afleveradres
		
• Selecteer rechts de knop “Maak een plattegrond onder klant aan” om een nieuwe
		
plattegrond aan te maken.
5. Plattegronden
		
• Selecteer links “uw plattegrond” om de plattegrond opties te openen.
uw@email.nl
Uw Naam

1
2

5

6. Tab 1: Plattegrond
		
• Bovenin kunt u van links naar rechts:
		
- Het PDF van de plattegrond, offerte en order
		
downloaden;
		
- De plattegrond verplaatsen naar een andere klant;
		
- Een kopie maken van de plattegrond;
		
- De plattegrond verwijderen.
		
• In het midden kunt u:
		
- De plattegrond bekijken en wijzigen.
		
• Onderin ziet u:
		
- De status van uw gemaakte plattegrond, offerte,
		
order of levering

26 ©Advance kast systeem op maat 09-2020

3

4

6. Tab 2: Order informatie
		
• Van boven naar beneden:
		
- De filiaal verantwoordelijke;
		
- De orderomschrijving;
		
- De gewenste leverweek
		
- Het verkooptype
		
- De projectinformatie;
		
- De bezorginformatie;
		
- Interne verkoopnotities.

TIP
De interne verkoopnotities kunnen nergens anders
worden gezien dan in de configurator.
De eindklant zal deze notitie nooit zien op
meegeleverde documenten.

		
		
		

• ORDER PLAATSEN:
Met de groene knop “Plaats order” geeft u de order akkoord en bevestigt u dat u de
correcte maten heeft ingevuld.

Bezorgadres:

Wij bezorgen de order bij uw filiaal.

Als uw ADVANCE maatwerk order vanuit de fabriek naar ons magazijn
wordt verzonden wordt deze binnen 2 weken bij uw filiaal bezorgd.
De technische montagetekeningen zitten bij de zending in het
onderdelen doosje.

6. Tab 3: Overzicht (als de order geplaats is)
		
• Hier ziet u van boven naar beneden:
		
- De leverweek;
		
- De leverdag;
		
- De uiterste datum voor het aanpassen van de order;
		
Let op: na deze datum kunt u de order niet meer
		
aanpassen!
		
- Het aantal tekeningen/kasten in de plattegrond;
		
- De vrachtprijs is standaard €0,00 ;
		
- De totaalprijs van de plattegrond;
		
- Het ordernummer van Fetim Group.
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Veel Gestelde Vragen

Kan ik mijn wachtwoord wijzigen van de Advance online configurator?
Ja, klik op uw naam in de rechterbovenhoek> selecteer Gebruikersinstellingen en
verander vervolgens uw wachtwoord.
Waar kan ik de prijslijsten en handleidingen vinden?
Handleidingen, prijslijsten en instructievideo’s vindt u na het inloggen op de
homepage van Advance online configurator aan de linkerkant in het menu bij “?”
Kan ik 3D-foto’s afdrukken voor mijn klant?
Ja, dat kan, selecteer dit onder PDF downloaden/afdrukken.
Kan ik mijn bestelling wijzigen nadat deze is verzonden?
Het is altijd mogelijk om een bestelling te wijzigen tot de uiterste datum voor
wijzigingen (zie pagina 27 van deze handleiding). VERGEET NIET dat u op
“Orderwijzigingen” klikt als u klaar bent met het aanbrengen van de wijzigingen.
Kan ik mijn bestelling annuleren nadat deze is verzonden?
Ja, je kunt een bestelling altijd annuleren tot de uiterste datum voor wijzigingen.
Hierna is dit niet meer mogelijk en wordt uw order geproduceerd zoals besteld.
Zoek de bestelling in de lijst en klik op het kruisje op de bestelling en bevestig de
annulering.

Contact
Advance klantenservice
Telefoon 020 58 05 353 of e-mail BUSS@fetimgroup.com
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Afbeeldingen en kleurvoorbeelden in deze folder dienen slechts als indicatie. Bezoek uw Advance verkooppunt voor een reëel beeld van het assortiment.
Assortimentswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Ik ben mijn wachtwoord voor de Advance online configurator vergeten.
Gebruik de functie “Forgot your password” onder www.advance-kastsystemen.nl
dealer configurator. Voer uw e-mailadres in en u kunt een nieuw wachtwoord
instellen. Wanneer u geen e-mail heeft ontvangen, neem dan contact op met de
Advance-klantenservice via via e-mail BUSS@fetimgroup.com

