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√ Eenvoudig bestellen

√ Altijd te gebruiken

√ Minder foutgevoelig
    dan handmatig bestellen



De Burghouwt
Scanoplossing
SNEL & EENVOUDIG

   “Verstandig Bouwen. Samen met Burghouwt”

Met de Burghouwt Scanoplossing is bestellen kinderspel.
Alles wat u nodig heeft om goed werk te leveren binnen handbereik!

Bestellen kan op diverse wijzen. In sommige gevallen is het scannen van artikelen een goede oplossing. Snel en 
eenvoudig doorgeven van bestellingen zodat u niet misgrijpt maar door kan met uw werk. Burghouwt helpt graag 
mee om het bestelproces te optimaliseren en u verder te helpen.

De Burghouwt Scanoplossing
De Burghouwt Scanoplossing kan gebruikt worden met barcodescanner waarmee u artikelnummers van 
Burghouwt snel en eenvoudig vanaf de schapkaartjes kunt scannen en bestellen. U kunt zelf artikelen scannen en 
uw bestelling met een druk op de knop doorgeven aan Burghouwt. Op deze wijze kunt u zelf 24/7 bestellingen 
doorgeven die vervolgens zo snel als mogelijk worden verwerkt. Dreigt u van een bepaald artikel tekort te komen? 
Scan het, geef de bestelling en wij zorgen dat u het snel in huis hebt.

Simpel
snel en

eenvoudig



Ook voor projecten
Heeft u een project waarbij u voorraad wenst op de bouwplaats? Ook dan is de Burghouwt 
Scanoplossing een goede keuze! Wij richten graag samen met u de speciale Burghouwt 
Bouwcontainer in en bepalen samen met u de inrichting en zorgen voor de gewenste producten. 
Ook hier geldt weer: dreigt u een artikel tekort te komen dan scant u eenvoudig de barcode en 
plaats u eenvoudig en snel uw bestelling. Dit scannen kan vanaf het schap of vanuit een door 
Burghouwt aan te leveren Scanboek, dat exact naar uw wensen is samengesteld. Uiteraard zorgen 
wij voor snelle en correcte levering op de bouwlocatie.

Dé groothandel voor bouwend Nederland
Burghouwt levert meer dan producten. Samen met u spannen wij ons in om verwachtingen te 
overtreffen, geld en tijd te besparen en mooie bouwwerken te realiseren. Neem contact op met  
Burghouwt indien u meer wenst te weten of samen wenst te sparren over mogelijkheden.

Hoe werkt het?
1. Surf naar Burghouwt.nl en ga naar de winkelwagen-pagina

2. Selecteer het snel producten bestellen-veld

3. Scan de streepjescode van een artikel in uw bus, werkplaats, magazijn of de KanBan bakken

4. Bestel de order in de webshop

5. Haal de order af bij een Burghouwt vestiging of laat deze door ons bezorgen

Simpel, controleerbaar en flexibel; zo makkelijk kan scannen zijn!

Flexibel
aanpasbaar aan

uw wensen

Controle
alles zelf

in de hand

Uw bestelbus 346703
METAALSCHROEF V/DK-GREEP
M5X40 PK VERZ. POZ.2 / DIN 965
Bestellen per  200         STUKS

346703
3 4 6 7 0 3

Order

Bevestiging

Uw bestelbus
Arnhem  |  Arnhem-Duco  |  Den Bosch  |  Drachten  |  Duiven  |  Echt  |  Elst  |  Etten-Leur  |  Wageningen

1

2

3



Verstandig bouwen met Burghouwt
Verstandig bouwen is een optelsom van zaken of ideeën die bijdragen aan een 

goed bouwwerk of een duurzame manier van werken. Burghouwt faciliteert je om 

verstandig te bouwen, want dat is altijd tijdbesparend, kostenbesparend, duurzaam 

en menselijk. Op onze website lees je waarom. 

Verstandig bouwen. Samen met Burghouwt burghouwt.nl

Elst
Bemmelseweg 69
6662 PE Elst
T  0481 350 010

Drachten
Nipkowlaan 20
9207 JA Drachten
T  0512 539 748

Arnhem
P. Calandweg 28
6827 BK Arnhem
T  026 368 42 42

Etten-Leur
Patagonweg 10
4879 NR Etten-Leur
T  076 587 94 60

Wageningen
Nudepark 154
6702 DX Wageningen
T  0317 411 002

Duiven
Innovatie 2c
6921 RN Duiven
T  026 368 42 33

Arnhem - Duco
Stieltjesweg 27
6827 BV Arnhem
T  026 368 42 47

Schoonhoven
Platinastraat 2a
2872 ZX Schoonhoven
T  0182 221 012

Echt
Edisonweg 41
6101 XJ Echt
T  0475 410 210

Den Bosch
Rietveldenweg 39
5222 AP Den Bosch
T  073 648 88 10


