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In	  dit	  document	  staan	  alle	  processen	  beschreven	  die	  een	  gebruiker	  van	  de	  website	  Marsival.be	  kan	  
doorlopen.	  In	  dit	  document	  komen	  zowel	  zakelijke	  als	  particuliere	  gebruikers	  aan	  bod.	  Doel	  van	  dit	  
document	  is	  het	  personeel	  van	  Marsival	  informeren	  over	  het	  gebruik	  van	  de	  website,	  zodat	  zij	  hun	  
klanten	  na	  livegang	  van	  de	  website	  zo	  goed	  mogelijk	  van	  dienst	  kunnen	  zijn.	  
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 Registreren,	  activeren	  en	  inloggen	  1

1.1 Registreren	  op	  Marsival.be	  
Wilt	  u	  bestellen	  op	  Marsival.be,	  maar	  heeft	  u	  nog	  geen	  account?	  Dan	  dient	  u	  zich	  eenmalig	  te	  
registreren.	  Bij	  Marsival	  maken	  we	  onderscheid	  tussen	  zakelijke	  en	  particuliere	  accounts.	  Hieronder	  
de	  registratieprocessen	  voor	  beide	  typen	  accounts.	  

1.1.1 Zakelijk	  accounts	  voor	  scholen,	  bedrijven	  en	  instellingen	  
1. Ga	  naar	  http://shop.marsival.be/registreren.	  	  
2. Selecteer	  “School,	  bedrijf	  of	  instelling”	  

	  
3. Vul	  onder	  “Organisatiegegevens”	  de	  gegevens	  in	  van	  uw	  school,	  bedrijf	  of	  instelling.	  
4. Vul	  onder	  “Persoonsgegevens”	  uw	  eigen	  gegevens	  in.	  Kies	  bij	  functie	  binnen	  de	  organisatie	  

uit	  de	  geboden	  opties.	  U	  kunt	  meerdere	  functies	  kiezen.	  
5. Vul	  onder	  “Registratiegegevens”	  de	  gegevens	  in	  waarmee	  u	  in	  vervolg	  op	  Marsival.be	  wilt	  

inloggen.	  Vul	  bij	  e-‐mailadres	  het	  adres	  in	  waarop	  Marsival	  u	  kan	  bereiken.	  Gelieve	  hier	  geen	  
algemene	  e-‐mail	  adressen	  (dus	  wel	  uwnaam@organisatie.nl,	  maar	  niet	  info@organisatie.nl	  ,	  
inkoop@organisatie.nl,	  etc.	  te	  kiezen).	  	  

6. Kies	  vervolgens	  uw	  wachtwoord.	  Voor	  de	  veiligheid	  van	  uw	  account	  en	  gegevens	  hanteren	  
wij	  kwaliteitseisen	  voor	  de	  op	  Marsival.be	  gebruikte	  wachtwoorden.	  De	  slider	  geeft	  uw	  
wachtwoordsterkte	  aan.	  

o Let	  op:	  Een	  geldig	  wachtwoord	  bevat:	  
§ Minimaal	  6	  karakters	  
§ Zowel	  letters	  als	  cijfers	  
§ Hoofdletters	  en	  kleine	  letters	  (A-‐Z,	  a-‐z)	  

o Een	  sterk	  wachtwoord	  bevat:	  
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§ Minimaal	  8	  karakters	  
§ Zowel	  letters	  als	  cijfers	  
§ Hoofdletters	  en	  kleine	  letters	  (A-‐Z,	  a-‐z)	  
§ Minimaal	  2	  speciale	  tekens	  (zoals:	  #,&,$)	  

7. Bevestig	  uw	  wachtwoord	  door	  deze	  nogmaals	  in	  te	  voeren.	  
8. Lees	  de	  leveringsvoorwaarden	  van	  Marsival	  en	  vink	  de	  check	  box	  aan	  als	  u	  akkoord	  bent	  met	  

de	  voorwaarden.	  
9. Geef	  aan	  of	  u	  de	  online	  nieuwsbrieven	  van	  Marsival	  wilt	  ontvangen.	  De	  nieuwsbrieven	  

worden	  nauwkeurig	  op	  uw	  profiel	  afgestemd	  en	  Marsival	  stuurt	  u	  maximaal	  1	  nieuwsbrief	  
per	  week.	  

10. Klik	  op	  “Maak	  account	  aan”.	  U	  komt	  nu	  op	  de	  bevestigingspagina.	  Tegelijkertijd	  is	  er	  een	  mail	  
naar	  uw	  opgegeven	  e-‐mailadres	  gestuurd.	  

11. Volg	  de	  instructies	  in	  de	  toegestuurde	  email	  en	  klik	  op	  de	  link	  in	  de	  email	  om	  uw	  account	  te	  
verifiëren.	  

o Let	  op:	  U	  kunt	  nu	  nog	  niet	  inloggen.	  Aangezien	  dit	  uw	  eerste	  bezoek	  is	  aan	  onze	  
website	  en	  wij	  de	  mogelijkheid	  bieden	  om	  op	  rekening	  te	  bestellen,	  dient	  onze	  
binnendienst	  uw	  organisatie	  te	  verifiëren.	  Dit	  proces	  duurt	  maximaal	  2	  werkdagen.	  
Zodra	  uw	  organisatie	  geverifieerd	  is,	  ontvangt	  u	  een	  bevestiging	  van	  Marsival	  in	  uw	  
mailbox.	  	  

12. U	  kunt	  nu	  inloggen	  op	  Marsival.be	  met	  het	  door	  u	  opgegeven	  e-‐mailadres	  en	  wachtwoord.	  

1.1.2 Particuliere	  account	  
• Ga	  naar	  http://shop.marsival.be/registreren.	  	  
• Selecteer	  “Particulier”	  
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• Vul	  onder	  “Persoonsgegevens”	  uw	  gegevens	  in	  waarmee	  u	  zich	  wilt	  registreren	  op	  
Marsival.be.	  

• Vul	  onder	  “Registratiegegevens”	  het	  email	  adres	  in	  waarmee	  u	  in	  vervolg	  op	  Marsival.be	  wilt	  
inloggen.	  

• Kies	  vervolgens	  uw	  wachtwoord.	  Voor	  de	  veiligheid	  van	  uw	  account	  en	  gegevens	  hanteren	  
wij	  kwaliteitseisen	  voor	  de	  op	  Marsival.be	  gebruikte	  wachtwoorden.	  De	  slider	  geeft	  uw	  
wachtwoordsterkte	  aan.	  

o Let	  op:	  Een	  geldig	  wachtwoord	  bevat	  
§ Minimaal	  6	  karakters	  
§ Zowel	  letters	  als	  cijfers	  
§ Hoofdletters	  en	  kleine	  letters	  (A-‐Z,	  a-‐z)	  

o Een	  sterk	  wachtwoord	  bevat:	  
§ Minimaal	  8	  karakters	  
§ Zowel	  letters	  als	  cijfers	  
§ Hoofdletters	  en	  kleine	  letters	  (A-‐Z,	  a-‐z)	  
§ Minimaal	  2	  speciale	  tekens	  (zoals:	  #,&,$)	  

• Bevestig	  uw	  wachtwoord	  door	  deze	  nogmaals	  in	  te	  voeren.	  
• Lees	  de	  leveringsvoorwaarden	  van	  Marsival	  en	  vink	  de	  check	  box	  aan	  als	  u	  akkoord	  bent	  met	  

de	  voorwaarden.	  
• Geef	  aan	  of	  u	  de	  online	  nieuwsbrieven	  van	  Marsival	  wilt	  ontvangen.	  De	  nieuwsbrieven	  

worden	  nauwkeurig	  op	  uw	  profiel	  afgestemd	  en	  Marsival	  stuurt	  u	  maximaal	  1	  nieuwsbrief	  
per	  week.	  

• Klik	  op	  “Maak	  account	  aan”.	  U	  komt	  nu	  op	  de	  bevestigingspagina.	  Tegelijkertijd	  is	  er	  een	  mail	  
naar	  uw	  opgegeven	  e-‐mailadres	  gestuurd.	  

• Volg	  de	  instructies	  in	  de	  toegestuurde	  email	  en	  klik	  op	  de	  link	  in	  de	  email	  om	  uw	  account	  te	  
verifiëren.	  

o U	  kunt	  nu	  inloggen	  en	  bestellen	  op	  Marsival.be.	  

1.2 Inloggen	  
U	  heeft	  een	  account	  op	  Marsival.be	  en	  u	  wilt	  inloggen.	  Lees	  hieronder	  welke	  stappen	  u	  moet	  zetten.	  	  

1.2.1 Waar	  kan	  ik	  inloggen?	  
1. Vul	  op	  http://shop.marsival.be	  rechts	  in	  beeld	  uw	  e-‐mailadres	  en	  wachtwoord	  in	  en	  klik	  op	  

inloggen.	  
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U	  kunt	  ook	  inloggen	  door	  bovenin	  uw	  scherm	  op	  “Inloggen”	  te	  klikken	  en	  uw	  inloggegevens	  in	  het	  
uitklappende	  formulier	  in	  te	  vullen.	  Klik	  vervolgens	  op	  inloggen.	  
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2. Indien	  uw	  emailadres	  aan	  meerdere	  klantnummers	  is	  gekoppeld,	  krijgt	  u	  een	  keuzelijst	  te	  
zien	  waaruit	  u	  een	  keuze	  kunt	  maken.	  

	  
o Tip:	  U	  kunt	  dit	  keuzescherm	  te	  allen	  tijde	  oproepen	  door	  boven	  in	  beeld	  op	  het	  pijltje	  

naast	  “Mijn	  Marsival”	  te	  klikken	  en	  “Account	  switchen”	  te	  selecteren.	  Dit	  maakt	  dat	  
u	  niet	  telkens	  opnieuw	  hoeft	  uit-‐	  en	  in	  te	  loggen.	  

	  
3. U	  bent	  nu	  ingelogd.	  Bovenin	  beeld	  ziet	  uw	  naam,	  organisatienaam	  en	  klantnummer.	  

1.2.2 Wachtwoord	  wijzigen	  of	  vergeten?	  
Bent	  u	  uw	  wachtwoord	  vergeten	  of	  wilt	  u	  uw	  wachtwoord	  wijzigen?	  Dat	  is	  geen	  probleem.	  Doorloop	  
onderstaande	  stappen	  om	  een	  nieuw	  wachtwoord	  aan	  te	  vragen:	  
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1. Klik	  onder	  de	  inlogformulieren	  (zie	  1.2.1)	  op	  “Wachtwoord	  vergeten”.	  	  

	  

2. U	  ontvangt	  op	  het	  door	  u	  opgegeven	  emailadres	  een	  email	  met	  daarin	  een	  link.	  Klik	  op	  deze	  
link	  om	  uw	  wachtwoord	  op	  nieuw	  in	  te	  stellen.	  

3. In	  het	  scherm	  dat	  zich	  nu	  opent	  voert	  u	  een	  nieuw	  wachtwoord	  naar	  keuze	  in.	  Voor	  de	  
veiligheid	  van	  uw	  account	  en	  gegevens	  hanteren	  wij	  kwaliteitseisen	  voor	  de	  op	  Marsival.be	  
gebruikte	  wachtwoorden.	  De	  slider	  geeft	  uw	  wachtwoordsterkte	  aan.	  

o Let	  op:	  Een	  geldig	  wachtwoord	  bevat	  
§ Minimaal	  6	  karakters	  
§ Zowel	  letters	  als	  cijfers	  
§ Hoofdletters	  en	  kleine	  letters	  (A-‐Z,	  a-‐z)	  

o Een	  sterk	  wachtwoord	  bevat:	  
§ Minimaal	  8	  karakters	  
§ Zowel	  letters	  als	  cijfers	  
§ Hoofdletters	  en	  kleine	  letters	  (A-‐Z,	  a-‐z)	  
§ Minimaal	  2	  speciale	  tekens	  (zoals:	  #,&,$)	  

4. Bevestig	  uw	  wachtwoord	  door	  deze	  nogmaals	  in	  te	  voeren	  en	  bevestig	  uw	  invoer.	  
o Tip:	  Noteer	  uw	  wachtwoord	  in	  uw	  privé	  administratie	  zodat	  u	  het	  niet	  weer	  vergeet.	  

5. U	  kunt	  nu	  opnieuw	  inloggen	  op	  Marsival.be	  met	  het	  door	  u	  opgegeven	  wachtwoord.	  

1.3 Extra:	  bestaande	  klanten	  die	  voor	  het	  eerst	  inloggen	  in	  de	  nieuwe	  
Marsival	  website	  

Bent	  u	  voor	  het	  eerst	  op	  de	  nieuwe	  Marsival	  website,	  maar	  bent	  u	  in	  het	  bezit	  van	  inloggegevens	  van	  
de	  vorige	  Marsival	  website?	  Dan	  kunt	  u	  nog	  eenmalig	  met	  dit	  emailadres	  en	  wachtwoord	  inloggen.	  

U	  komt	  nu	  op	  een	  pagina,	  waarop	  u	  uw	  gegevens	  kunt	  controleren	  en	  eventueel	  kunt	  bijwerken.	  Zijn	  
uw	  organisatiegegevens	  onjuist?	  Neem	  dan	  a.u.b.	  contact	  op	  met	  de	  Marsival	  klantenservice.	  
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2. U	  ontvangt	  op	  het	  door	  u	  opgegeven	  emailadres	  een	  email	  met	  daarin	  een	  link.	  Klik	  op	  deze	  
link	  om	  uw	  wachtwoord	  op	  nieuw	  in	  te	  stellen.	  

3. In	  het	  scherm	  dat	  zich	  nu	  opent	  voert	  u	  een	  nieuw	  wachtwoord	  naar	  keuze	  in.	  Voor	  de	  
veiligheid	  van	  uw	  account	  en	  gegevens	  hanteren	  wij	  kwaliteitseisen	  voor	  de	  op	  Marsival.be	  
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o Tip:	  Noteer	  uw	  wachtwoord	  in	  uw	  privé	  administratie	  zodat	  u	  het	  niet	  weer	  vergeet.	  
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3. In	  het	  scherm	  dat	  zich	  nu	  opent	  voert	  u	  een	  nieuw	  wachtwoord	  naar	  keuze	  in.	  Voor	  de	  
veiligheid	  van	  uw	  account	  en	  gegevens	  hanteren	  wij	  kwaliteitseisen	  voor	  de	  op	  Marsival.be	  
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5. U	  kunt	  nu	  opnieuw	  inloggen	  op	  Marsival.be	  met	  het	  door	  u	  opgegeven	  wachtwoord.	  

1.3 Extra:	  bestaande	  klanten	  die	  voor	  het	  eerst	  inloggen	  in	  de	  nieuwe	  
Marsival	  website	  

Bent	  u	  voor	  het	  eerst	  op	  de	  nieuwe	  Marsival	  website,	  maar	  bent	  u	  in	  het	  bezit	  van	  inloggegevens	  van	  
de	  vorige	  Marsival	  website?	  Dan	  kunt	  u	  nog	  eenmalig	  met	  dit	  emailadres	  en	  wachtwoord	  inloggen.	  

U	  komt	  nu	  op	  een	  pagina,	  waarop	  u	  uw	  gegevens	  kunt	  controleren	  en	  eventueel	  kunt	  bijwerken.	  Zijn	  
uw	  organisatiegegevens	  onjuist?	  Neem	  dan	  a.u.b.	  contact	  op	  met	  de	  Marsival	  klantenservice.	  
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Om	  uw	  bedrijfs-‐	  en	  persoonsgegevens	  zo	  veilig	  mogelijk	  te	  houden,	  vragen	  wij	  u	  een	  sterk	  
wachtwoord	  aan	  te	  maken.	  Dit	  wachtwoord	  vervangt	  uw	  huidige	  Marsival	  wachtwoord.	  Bewaart	  u	  
het	  wachtwoord	  dan	  ook	  goed.	  

U	  bent	  nu	  klaar	  en	  kunt	  in	  vervolg	  met	  uw	  emailadres	  en	  nieuwe	  wachtwoord	  inloggen.	  

 Bestellijsten	  2
Op	  Marsival.be	  bestelt	  u	  middels	  bestellijsten.	  Deze	  bestellijsten	  zijn	  geavanceerde	  versies	  van	  de	  
winkelwagentjes,	  zoals	  u	  deze	  op	  andere	  websites	  gewend	  bent.	  Echter,	  het	  werken	  met	  bestellijsten	  
is	  flexibeler	  en	  veelzijdiger	  dan	  een	  standaard	  winkelwagentje.	  Marsival	  geeft	  u	  in	  de	  “Mijn	  
Marsival”-‐omgeving	  (http://shop.marsival.be/mijn-‐marsival)	  een	  duidelijk	  overzicht	  van	  uw	  
bestellijsten	  en	  geeft	  u	  bovendien	  de	  mogelijkheid	  deze	  eenvoudig	  en	  efficiënt	  te	  beheren	  en	  
bewerken.	  	  	  

2.1 Bestellijst	  maken	  
Op	  Marsival.be	  start	  iedere	  (nieuwe)	  klant	  met	  een	  “Standaard	  bestellijst”.	  Klanten	  kunnen	  dus	  na	  
inlog,	  direct	  artikelen	  toevoegen	  aan	  een	  bestellijst.	  Deze	  toegevoegde	  artikelen	  vindt	  u	  vervolgens	  
terug	  op	  de	  Standaard	  bestellijst.	  Daarnaast	  is	  het	  ook	  mogelijk	  nieuwe	  bestellijsten	  aan	  te	  maken.	  
Hieronder	  vindt	  u	  meer	  informatie	  over	  de	  standaard	  bestellijst	  en	  het	  maken	  van	  nieuwe	  
bestellijsten.	  

2.1.1 Standaard	  bestellijst	  
1. Ga	  naar	  “Mijn	  bestellijsten”	  in	  de	  “Mijn	  Marsival”-‐omgeving.	  	  

o Een	  manier	  om	  hier	  te	  geraken	  is	  op	  het	  pijltje	  naast	  “Mijn	  Marsival”	  bovenin	  uw	  
beeld	  te	  klikken	  en	  daar	  vervolgens	  op	  “Bestellijsten”	  te	  klikken.	  
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