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1) De KSB Webshop bereikt u via, 

www.ksb.nl klik dan bovenin de 

pagina op de button ”Webshop”  

 

Deze link kunt u daarna opslaan onder 

Favorieten. 

 

2) Login met uw gebruikersnaam en 

wachtwoord 

Introductie 
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http://www.ksb.nl/


Onze startpagina 

Klik hier om te wisselen tussen 
het gedeelte nieuwe producten 
en reservedelen. 

Klik hier om uit te loggen 
van de webshop. 

Snelnavigatiescherm, op iedere 
pagina bereikbaar. 
 
Uw contact gegevens bij KSB NL. 

De startpagina geeft een direct 
overzicht van uw actuele 
documenten, duidelijke weergave 
en status van KSB orders, offertes 
en opgeslagen winkelwagens.  
 
Onderaan de pagina worden de 
actualiteiten binnen KSB 
weergegeven. 
 
Bij vragen of onduidelijkheden 
kies “Andere mogelijkheden“ voor 
uitleg of neem contact op met uw 
KSB verkoopcontact. 
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Introductie 
Startpagina 



Onze startpagina 

Zoekmachine, geef hier de 
naam in van het KSB product 
om, de artikelen te vinden incl. 
prijs, toebehoren en 
bijbehorende documentatie evt. 
direct te bestellen. 

De “menubar“ nieuwe 

producten beschikt over de 

volgende mogelijkheden: 

 

Onze startpagina: Hier keert u 

vanuit iedere pagina terug naar 

de startpagina. 

 

Catalogus: Zoeken en selectie 

van nieuwe producten. 

 

Productconfigurator: Selectie 

en configuratie van pompen en 

afsluiters. 

 

Reservepomp: Hier kunt u via 

het serienummer (vanaf 2006) 

een vervangende pomp 

selecteren. 

 

Andere mogelijkheden: 

Overzicht en toelichting van alle 

functies en mogelijkheden die 

in de webshop beschikbaar zijn. 
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Introductie 
Menubar 



 

De winkelwagen van de KSB Webshop 

opent u door in het 

snelnavigatiescherm op 

“Winkelwagen” te klikken.  

 

Hier kunt u rechtstreeks 

artikelnummers ingeven voor bestellen 

of prijsopgave. De netto prijs wordt 

weergegeven klik evt. op de blauwe 

prijs om verrekende condities weer te 

geven. Het bestelproces is verdeeld 

over 4 stappen, per ongeluk een 

bestelling plaatsen is hierdoor niet 

mogelijk. 

  

Meerdere nummers kunnen worden 

ingegeven, indien meer dan 6 regels 

gewenst zijn, selecteert u onderaan de 

lijst “product toevoegen” voor extra 

regels. 

 

Verwijderen van een regel kan door 

achter de regel een vinkje te zetten bij 

het vakje van de prullenbak en op 

“actualiseren” te klikken. Het gehele 

winkelwagentje verwijderen kan door 

een vinkje te zetten bovenaan de lijst  

naast de prullenbak. 

 

Zodra de gewenste posities zijn 

ingegeven, vult u uw Inkoop 

ordernummer in en klikt op “verder” 

 

Winkelwagen 
Artikelnummers bestellen 
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In de stap “verzending” kunt u het 

gewenste afleveradres selecteren via 

drop-down scherm of een nieuw adres 

aanleggen door op het potlood te 

klikken. Het adres kan worden 

opgeslagen en een volgende keer via 

het drop-down scherm worden 

geselecteerd. 

 

De verzendwijze hoeft u niet te 

veranderen, dit wordt automatisch door 

de KSB medewerker aangepast.  

 

Bij eventuele spoedbestellingen gelieve 

altijd contact op te nemen met uw KSB 

contactpersoon, zie hiervoor de 

startpagina. 

 

Indien de gegevens correct zijn, klikt u 

op “verder” 

 

Winkelwagen 
Verzending 
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In de stap “controle” ziet u een 

overzicht van de bestelling. Het 

afleveradres, de bestelde materialen 

incl. aantallen, verwachte levertijd en 

totaal prijs. 

 

Indien de gegevens correct zijn, klikt u 

op “bestellen”, hierna volgt een Pop-Up 

met een extra bevestiging voor het 

bestellen. Indien u hier bevestigt, wordt 

de bestelling definitief aan KSB 

verstuurd. 

 

Winkelwagen 
Controle 
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De mogelijkheid bestaat ook om de 

winkelwagen op te slaan als een soort 

boodschappenlijstje.  

 

Nadat u bijvoorbeeld prijzen hebt 

opgezocht en pas kunt bestellen na 

goedkeuring van de klant.  

 

Het is ook een ideaal hulpmiddel voor 

repeat bestellingen of prijsactualisatie.  

 

De winkelwagentjes blijven altijd 

behouden, ook na bestelling van de 

betreffende materialen.  

 

De getoonde prijzen zijn altijd up-to 

date en worden automatisch 

geactualiseerd bij eventuele 

wijzigingen. 

 

Opslaan kan alleen in Stap 1 van de 

winkelwagen, als boodschappenlijstje 

of lokaal als Excel formaat. 

Klik op “winkelwagen opslaan” en geef 

een “Aanduiding” in, ook kunt u een 

persoonlijke aantekening toevoegen. 

Winkelwagen 
Opslaan 
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Het opgeslagen winkelwagentje is te 

bereiken via het “snelnavigatiescherm” 

of via de startpagina, in het startscherm 

staan de actuele gegevens van de 

laatste 30 dagen. Zodra deze tijd is 

verstreken, kunt u onderaan de 

betreffende kolom “alles tonen” 

aanklikken. 

 

In het volgende scherm, bij 

“Tijdschema” de bovenste lege regel 

selecteren en op “start” klikken. Nu 

worden alle opgeslagen 

winkelwagentjes getoond.  

 

U kunt ook posities uit verschillende 

wagentjes aan uw winkelwagen 

toevoegen voor één combinatie 

bestelling. 

 

In dit overzicht heeft u eventueel ook 

de mogelijkheid bestaande wagentjes 

te wissen. 

 

Winkelwagen 
Openen opgeslagen winkelwagen 
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Fabrieks- & ident. nummer: Zoek 

reservedelen d.m.v. pompserienummer 

of omschrijving d.m.v. identnummer. 

 

Geef bij fabrieksnr: het uit 10 posities 

bestaande KSB serienummer in dat op 

het type plaatje van de pomp is 

aangegeven. (Aaneengesloten ingeven 

zonder spaties of streepjes.) 8 cijferige 

nummers zijn identnummers, 

standaard pomp uitvoering. Deze zijn 

terug te vinden via het  

“Standaardpompen” gedeelte. 

 

Indien een aantal posities niet meer 

leesbaar is, volstaat ook een 

aaneengesloten gedeelte van het 

nummer. De mogelijke nummers 

worden dan voorgesteld met pomptype, 

hier dient dan de juiste pomp te worden 

geselecteerd. 

 

Status onderdelen programma: 

Overzicht van de pomptypen en vanaf 

bouwjaar die zijn opgenomen in de 

database. 

Reservedelen 
Zoeken op serienummer 

Klik hier om te wisselen tussen het 

gedeelte nieuwe producten en 

reservedelen. 
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Indien u het serienummer heeft 

ingegeven en de betreffende pomp is 

opgenomen in de database, verschijnt 

de stuklijst in het scherm.  

 

Bovenaan de lijst wordt het 

serienummer weergegeven, bouwjaar 

en type pomp. 

 

Tevens de exploded view tekening en 

bij configuratiepompen vanaf 2006 ook 

de bijbehorende datasheets. 

 

De prijzen kunnen per positie 

opgevraagd of allemaal worden 

weergegeven.  

 

Indien u op de blauwe omschrijving van 

de waaier klikt, wordt de originele 

diameter weergegeven. Het kan zijn 

dat de waaier bedrijfspunt specifiek is 

afgedraaid. 

 

In de tekening of de stuklijst kunt u de 

gewenste positie nummers opzoeken, 

en selecteren door het vakje voor de 

positie aan te klikken. 

 

Na de gewenste delen te hebben 

geselecteerd, kunt u de keuze 

doorgeven aan het winkelwagentje. 

Reservedelen 
Selectie vanuit stuklijst 
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Indien een pompwaaier wordt besteld 

die mogelijk in diameter is aangepast. 

Volgt in de winkelwagen een Pop Up 

met de mededeling dat de juiste 

diameter moet worden opgegeven. 

 

U dient een keuze te maken, meest 

gebruikelijk is “diameter zoals 

oorspronkelijk geleverd”. Nadat u de 

keuze heeft gemaakt, klikt u op 

actualiseren. De waaier wordt nu 

conform opgave verwerkt bij de fabriek. 

 

Indien een pomp is voorzien van een 

aangepaste waaier, kan een andere 

diameter overbelasting van de motor of 

schade aan de pomp veroorzaken!! 

 

Reservedelen 
Pompwaaier bestellen 
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Indien het serienummer niet bekend is 

of niet opgenomen in de database op 

serienummer. Bestaat de mogelijkheid 

delen te selecteren aan de hand van 

pomptype en grootte.  

 

Selecteert u in de aanwezige 

pompenlijst het juiste type en de 

grootte, de algemene bijbehorende 

stuklijst wordt dan weergegeven. 

 

Deze stuklijsten bevatten echter alle 

mogelijk toepasbare delen in alle 

mogelijke materiaal uitvoeringen voor 

deze pomp.  

 

Van belang is een juiste selectie te 

doen op basis van de gegevens die wel 

bekend zijn. Bijvoorbeeld bij de 

asafdichting, materiaalsoort en waaier 

(incl. diameter) dient de juiste keuze te 

worden gemaakt. 

 

Bij enige twijfel graag de aanvraag 

indienen bij KSB voor een juiste 

selectie. Het serienummer van de 

pomp is hierbij vaak wel een vereiste. 

 

Reservedelen 
Standaard pompen 
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Vanaf het moment dat uw bestelling 

verzendklaar is en aangemeld bij de 

vervoerder, is een Track & Trace link 

beschikbaar op positie niveau in de 

order.  

 

U komt direct uit op de site van de 

betreffende vervoerder voor actuele 

statusinformatie van uw zending. 

Track & Trace 
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KSB opdrachtbevestiging, factuur en 

offerte, kunt u via het portaal in PDF 

formaat downloaden. Klik hiervoor op 

het symbool achter de document datum 

. 

 

U heeft de mogelijkheid de KSB offerte 

geheel, of per positie te bestellen, 

wijzigingen kunt u hierin niet 

aanbrengen. 
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KSB Opdrachtbevestiging & Offerte 
Downloaden 



Tips & Tricks 
Onderdelen: 

 

Onderdelen kit‘s: 

Voor verschillende standaard pomptypen zijn er voordelige reservedelen 

kit‘s leverbaar t.b.v.regulier onderhoud. Deze kit‘s zijn vaak toepasbaar 

voor verschillende pompgrootten waardoor de voorraad beperkt blijft. 

 

Indien de kit nog niet is opgenomen in de stuklijst op serienummer, kan 

deze wel geselecteerd worden onder “standaardpompen“. Ga via het  juiste 

pomptype en de bijbehorende pompgrootte naar de standaard stuklijst.  

 

Eta- serie: 

Kit1: 99-28.1 Dichtingen, seals en asbus*   (*m.u.v. Etachrom) 

Kit2: 99-28.2 Kit1 incl. Lagers en V-ring 

 

Amarex N Serie: 

Reparatiekit compleet (dichtingen, seals, lagers en bouten) 

 

Amarex KRT serie:  

Kit‘s zijn opgenomen onder standaard pompen “spareparts kits sewage“ 

Kit1: Dichtingen en seals 

Kit2: Kit1 + lagers en bouten 

Kit3: Kit2 + waaier 

 

Where used: 

Geef hier het KSB artikelnummer in om te zien in welke pomp  

dit onderdeel is opgenomen  
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Nieuwe producten: 

 

Directe selectie: 

Indien bekend is welke pomp en welke uitvoering er benodigd is, kan ook 

via directe selectie de gewenste pomp direct geselecteerd worden. 

 

Mozilla firefox of Google chrome: 

Indien u gebruik maakt van Mozilla firefox of Google chrome als explorer, 

kan de gebruikersnaam en wachtwoord worden opgeslagen. Hierdoor is het 

KSB KlantenPortaal snel toegankelijk. Indien gewenst kan dit alleen voor 

het KSB KlantenPortaal naast de standaard Microsoft explorer. 
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Heeft u vragen of problemen met de webshop? 
Neemt u dan contact op met uw verkoopkantoor! 
 
Telefoon: 020-4079800 
E-Mail: infonl@ksb.com 
 

Contact 

mailto:infonl@ksb.com

