
BESTELLEN

Haal alles
 in huis 
voor uw 

organisatie

   Bestelgemak door 
       alles onder één dak!

Persoonlijk
Uitgebreide per-

soonlijke omgeving

op heutink.nl (Mijn 

Heutink) en een 

vast contactpersoon 

per specialisme voor 

korte lijnen, effectief 

bestellen en prettig 

samenwerken.

Specifi ek
Bepaal zelf welke 

collega welke rechten 

krijgt, maak specifi eke 

bestellijsten per vak 

en/of budget en zet 

bestellingen klaar ter 

goedkeuring.

Compleet
Ruim 30.000 basis-

producten én duizenden 

meer door o.a. extra 

shops Vakgereedschap, 

Printsupplies en 

Boeken.

Overzicht
Handige tools om het 

overzicht te houden 

door inzicht in lopende 

en eerdere bestellingen, 

offertes, facturen, 

budget en retouren.

Informatie
Bekijk aanvullende 

informatie zoals nuttige 

servicepagina’s, 

handige downloads, 

slimme onderhoudstips, 

verhelderende hand-

leidingen en praktische 

instructievideo’s.

Inspiratie
In het kennis & 

inspiratie gedeelte 

vindt u een overzicht 

van het laatste nieuws, 

achtergrondverhalen, 

verdieping bij pro-

ducten, creatieve 

inspiratie, trends 

en meer.

Heutink is totaalleverancier en dat ziet u terug in onze webshop. Hier hebben we al onze 
producten en diensten voor u verzameld. U ervaart bestelgemak door alles onder één dak:

ADVIES & ONDERSTEUNING
Ieder vraagstuk verdient z’n eigen specialist. 

Bij Heutink voortgezet kunt u rekenen op de juiste 

specialist voor uw vraag die samen met u komt tot 

de meest passende oplossing. Daarbij houden we 

rekening met zaken als budget, wet- en regel-

geving, specifi eke behoeftes, trends en innovaties. 

IEDEREEN IN HUIS VOOR HET VOORTGEZET

Onze adviseurs zijn een belangrijke spil in het 

contact met onze relaties. Voortdurend op de 

hoogte van de meest actuele ontwikkelingen, altijd 

bereid om mee te denken en u van onafhankelijk, 

specialistisch advies te voorzien. Bij Heutink werkt

u altijd met een vaste adviseur en binnendienst-

collega. Zo kunt u rekenen op inhoudelijk contact 

en bouwt u een relatie op, waarbij wij uw situatie 

goed in kaart hebben en u daardoor altijd passend 

kunnen adviseren. Wel zo prettig.

BEHOEFTE AAN 

EEN OCI-KOPPELING?

OOK DIT KUNNEN WE SNEL 

VOOR U REGELEN.

   Voor elke vraag
de juiste specialist
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