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Vraag je Hungggry account
Via het online formulier vraag je snel je eigen Hungggry account aan. Wij
verwerken het ontvangen formulier binnen 1 uur en maken je account aan op
basis van de opgegeven gegevens. Zorg er dus voor dat alles in het formulier
klopt. Controleer je e-mailadres extra goed.

Ontvang je login gegevens
Wanneer wij je inschrijving verwerkt hebben ontvang je een email met daarin je
login gegevens. Klik op de button “Direct aan de slag!” om naar je login scherm te
gaan.

Inloggen
Met de ontvangen gegevens ga je naar de login pagina van je eigen portaal;
app.hungggry.nl. Het opgegeven e-mailadres bij je account aanvraag is het emailadres dat je hier invult. Het wachtwoord heb je ontvangen in de mail.

Dashboard

Welkom op je eigen dashboard. Van hieruit kun je direct navigeren naar je
belangrijkste pagina’s door de blokken direct in beeld. Door het menu links open
te klappen zie je alle overige pagina’s van je Hungggry account. We navigeren
van hieruit eerst naar de instellingen pagina.

Instellingen

Het scherm dat je voor je krijgt ziet er ongeveer zo uit. Je hebt 3 blokken uit te
klappen en zo goed mogelijk in te vullen;
•

Bezorg- en afhaalschema
Hier laat je aan je klanten weten wanneer je open bent voor afhalen en
bezorging. Je kunt hier je eigen schema instellen.

•

Organisatie instellingen
Alle informatie die we over je organisatie nodig hebben worden hier
gevuld. Email adres voor orders, facturen etc.

•

Mollie- en betaalinstellingen
Hier koppelen we je Mollie account en zorgen we ervoor dat al je
betalingen in je eigen omgeving terugkomen. You’re in control!

Bezorg- en afhaalschema
We starten met het instellen van je Bezorg- en afhaalschema. Klik op de titel
boven het blok of op de “bewerken” button aan de rechter kant. Je scherm ziet er
dan ongeveer zo uit.

Afhankelijk van je voorkeuren vink je aan of je bezorging en/of afhalen wilt
inschakelen. In dit voorbeeld kiezen we het bezorgschema. Het afhaalschema is
een simpele variant hiervan. Zet het vinkje voor; “Bezorging uitgeschakeld” aan. Je
pagina zit er dan zo uit:

Je start in dit scherm met het aanvinken van de dagen dat je bezorgt. Wanneer je
een dag op actief zet met de checkbox kun je starten met het instellen van je
bezorgtijden. Zo kun je makkelijk zelf een bestelschema in elkaar klikken.

LET OP!
De tijden die getoond worden zijn de tijden die klanten kunnen gebruiken om hun
bestelling te laten bezorgen. Het zijn dus niet jullie openingstijden.

Onder het bestelschema gaan we verder met het invullen van nog wat extra
velden.

•

Bezorgkosten
De kosten die doorberekend worden naar je klant. Over de bezorgkosten
wordt geen BTW berekend tijdens het afrekenen.

•

Bezorgen mogelijk vanaf
Het bedrag dat je hier invoert moet minimaal behaald worden door de
klant voordat hij door kan met afrekenen. Dit is je minimum bestelbedrag.

•

Gratis bezorging vanaf
Wil je klanten belonen voor een grotere order? Vul hier een bedrag in
vanaf wanneer je de order gratis komt bezorgen.

•

Postcode bezorgingsgebied
Omdat we snappen dat je niet door heel Nederland kunt bezorgen (of wel
natuurlijk) hebben we een postcode bezorgingsgebied toegevoegd. Je
kunt hier op basis van de 4 cijfers van een postcode aangeven waar je
bezorgt. Bezorg je van gebied 1000 tot 1100 dan kun je simpelweg 10001100 invoeren. Plaats steeds een komma tussen de postcodes.

Postcode voorbeeld
1000-1100, 1200, 1210, 1220-1250, 1283, 1292, 1301

Vergeet na het instellen van je gegevens niet op de knop “Opslaan” te klikken.
Na het opslaan wordt het venster automatisch gesloten en gaan we door naar de
“organisatie instellingen”.

Organisatie instellingen
De pagina ziet er ongeveer uitzoals hieronder op de afbeelding. Vul alle gegeven
die je zit staan aan de linkerkant zo goed mogelijk in. We lopen onder de
screenshot even door de velden heen.

•

KVK-Nummer
Om te verifiëren dat we te maken hebben met een geregistreerde
organisatie vragen we je om het KVK-nummer op te geven.

•

Bedrijfsnaam
Deze naam komt terug in je profiel en wordt gebruikt voor de
herkenbaarheid van je klant.

•

Telefoonnummer
Het telefoonnummer komt terug in je profiel en kan gebruikt worden door
klanten om contact op te nemen.

•

Email adres
Het email adres komt terug in je profiel en kan gebruikt worden door
klanten om contact op te nemen.

•

Adresgegevens
Postcode, huisnummer, straat en plaats komen terug in je profiel en laten
aan de klant zien waar de eventuele afhaal locatie zich bevindt.

•

Website
De website komt terug in het profiel en kan door klanten gebruikt worden
om meer over het bedrijf te weten te komen.

•

Selecteer een logo
Je logo komt terug in het profiel en is steeds in het bestel proces te zien.
Dit zorgt voor herkenbaarheid bij de klant. Een PNG-logo werkt vaak het
best.

•

Selecteer een achtergrond afbeelding
Personaliseer je bestelomgeving door een achtergrond afbeelding aan het
bestelsysteem toe te voegen. In iedere stap van het bestellen ziet de
gebruiker jouw persoonlijke afbeelding.

•

Thema kleur
Om de bestelomgeving wat meer in je eigen huisstijl te krijgen kun je hier
een thema kleur kiezen. Alle groene onderdelen (huisstijl Hungggry)
worden omgezet naar jouw gekozen thema kleur.

TIP!
Let goed op de kleuren die je kiest. De teksten in de blokken zijn wit. Een gele
achtergrond kleur zorgt voor een slechte leesbaarheid!
Contrast is erg belangrijk hierbij.

•

Jouw bestellink
Dit is de link waar jouw klanten de bestelomgeving kunnen vinden. We
doen alvast een voorzetje op basis van je bedrijfsnaam. Maar je bent vrij
om deze te wijzigen. Onder het input veld wordt live een URL
gegenereerd. Kopieer en plak deze link achter de gewenste buttons op

jouw eigen website of stuur klanten direct door naar deze link via Social
Media.
•

Eigen succes URL (gevorderd)
Wanneer de bestelling voltooid is komt de klant op een succes pagina uit.
Hier wordt hij/zij bedankt voor het plaatsen van de bestelling en ze kunnen
de pagina sluiten. Dit betekent wel dat ze op de Hungggry site blijven.
Mocht je gebruikmaken van tracking software als Google Analytics en je
hebt conversie doelen ingesteld dan is het aan te raden een eigen succes
URL in te voeren die teruggaat naar jouw eigen website. Zo weet bijv.
Google Analytics dat een doel is afgerond omdat de sessie weer terug op
je site komt.

•

Email adres voor bestellingen
Laat ons weten op welk e-mailadres je de bestellingen wilt ontvangen. We
houden je dan live op de hoogte van de laatste bestellingen.

BELANGRIJKE OPMERKING
Wanneer er veel bestellingen binnenkomen kan je mailprogramma de
bestellingen mails als spam gaan zien. Zorg ervoor dat je het e-mailadres;
noreply@hungggry.nl toevoegt aan je adressenboek zodat alles netjes in je
inbox komt.

Mollie- en betaalinstellingen

Voordat we de gegevens onder het kopje Mollie- & betaalinstellingen kunnen
aanpassen moeten we eerst een Mollie account aanmaken. Heb je dit nog niet
gedaan? Download dan hier de handleiding voor het opzetten van je eigen Mollie
account: www.hungggry.nl/mollie-account-aanmaken.
Heb je al wel een account aangemaakt? Ga dan naar mollie.com en navigeer in
met het linker menu naar “Developers” -> “API-Keys” en kopieer de “Live API-key”
en plak deze in het je Hungggry account. Wanneer je op opslaan klikt controleren
wij of je alle instellingen van je Mollie account goed hebt doorgevoerd. Je
account zal nu op gekoppeld moeten staan (groen + vinkje).
Blijft je account op rood staan? Ga dan nogmaals door de Mollie handleiding om
te kijken of je iets aan je instellingen moet veranderen.

Producten
Nu je account volledig gevuld is en alle velden goed staan kunnen we beginnen
met het vullen van je pagina. Open het menu aan de linker kant en kies
“Producten”. Kom je vanaf het Dashboard dan kun je direct navigeren naar
producten door op de grote button “Producten” te klikken. Je pagina ziet er als
volgt uit;

Laten we starten met je eerste product toevoegen door op de knop “Nieuw
product toevoegen” te klikken. Er opent een paneel aan de rechterkant van je
scherm.

Start met het vullen van de velden. Alles behalve de afbeelding in dit scherm is
verplicht in te vullen. Van boven naar beneden lopen we even door de velden
heen.
•

Beschikbaar voor verkoop
Standaard is je product natuurlijk beschikbaar voor verkoop. Heb je even
geen voorraad of heb je bijv. seizoensproducten? Sluit dan tijdelijk je
product door het vinkje uit te zetten.

•

Productnaam
De naam van je product. Probeer de omschrijving hiervan zo kort mogelijk
te houden je hebt nog wat ruimte voor extra omschrijving.

•

Selecteer afbeelding
Heb je een afbeelding van je product? Mooi. Zo geef je de klant een mooi
beeld van wat hij/zij gaat ontvangen. Heb je geen foto? Geen probleem
met een mooie productnaam en omschrijving kom je er ook.

•

Korte omschrijving (max 70 karakters)
Geef een korte omschrijving van je product. Probeer waar mogelijk te
spreken in trefwoorden.

•

Prijs
Dit is je verkoop prijs en wat de klant te zien krijgt op je eigen
bestelomgeving.

•

BTW-percentage
Geef hier aan wat het BTW percentage is van het product dat je verkoopt.
Het algemene btw-tarief is 21%. Voor sommige dranken en
voedingsmiddelen geldt echter het lage tarief van 6%.

Na het vullen van alle velden klik je op de grote groene button “Opslaan” om alle
wijzigingen op te slaan.
Nadat je een product hebt toegevoegd zit je overzicht er anders uit. Hieronder
een voorbeeld van het overzicht gevuld met producten.

Producten verplaatsen
Je productoverzicht is ook de volgorde zoals je producten op de verkoopsite
worden getoond. Doormiddel van de twee streepjes voor een product kun je
gemakkelijk de volgorde van je producten wijzigen voor de verkoop.

Producten bewerken
Product toegevoegd met een foutje? Een nieuwe foto om toe te voegen? Dat kan
natuurlijk. Ga naar je overzicht en klik op het bewerk icoontje (pen) om je product
te bewerken. Hetzelfde scherm als het toevoegen komt naar voren en je kunt
direct je gegevens aanpassen.

TIP
Plaat je meest verkochte producten als eerste op je pagina. Zo laat je je klanten
die vaak bestellen minder lang zoeken naar hun favoriete product.

Klaar! Je kunt beginnen met verkopen.
Nadat je alle instellingen voltooid hebt en producten op actief hebt staan in je
verkoop account dan kun je beginnen met het Hungggry avontuur. Laat de
bestellingen maar binnen stromen!

