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Om het voor onze klanten nog eenvoudiger 
te maken hebben wij een Mokix app 
ontwikkeld. Hiermee kunt u met uw mobiel 
of tablet altijd en overal mokix raadplegen.

Um es einfacher für unsere Kunden zu machen, 
haben wir ein Mokix App entwickelt. Hiermit 
können Sie mit Ihren Handy oder Tablet immer 
und überall Mokix konsultieren.

To make it even easier for our customers, we 
have developped a Mokix app. You can advise 
Mokix always and everywhere with your 
mobile of tablet.

Mokix App Mokix App Mokix App

U heeft ook zonder dealer
account toegang tot de

MOKIX APP
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24/7 at your service @mokix.com 

Via MOKIX staan wij 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar.  
DOWNLOAD: Mokix App @ app stores 

 
Hebben jullie… ?  
Bij technische vragen over een artikel of specificaties; 
Kijk op MOKIX of via de MOKIX app, veel producten kennen een PDF met aanvullende productinformatie en op mokix.com vindt u 
“technische documentatie”. 
Raadpleeg onze algemene MOKIX catalogus en/of product folders (tevens te downloaden via MOKIX). 
Vindt u niet wat u zoekt? Stel uw vraag dan per email aan: service@bouwman‐import.nl.  

Kopie factuur; 
U kunt via MyMokix via onze website een kopie factuur inzien en (in PDF) opvragen.  

 
Actuele back orders; 
U kunt via MyMokix op onze website uw meest actuele back order overzicht met verwachte levertijd inzien. Een overzicht van uw 
back orders incl. verwachte levertijd vindt u ook op uw leveringsbon. Het annuleren van back‐orders kan uitsluitend schriftelijk. 

Beschikbaarheid en levertijd;  
Bij ieder artikel staat een stoplicht, zowel via MOKIX als in de MOKIX app:  
Groen = leverbaar 
Rood = op dit moment niet voorradig.  
Indien een artikel even niet op voorraad is, staat de verwachte leverweek erbij. Als er geen leverweek staat, dan is deze op dat 
moment nog niet bekend.  Controleert u dit later nog eens.  

Bij‐orders / annuleren van geplaatste orders; 
Uw order wordt direct in ons systeem gezet. Het plaatsen van bij‐orders is daarom niet mogelijk en wordt altijd als nieuwe order 
verwerkt. Ook het storneren en/of wijzigen van een geplaatste order is bij ons niet mogelijk. 
 
Telefonische orders; 
Bij telefonische orders garanderen wij geen next‐day‐delivery.  
Orders >3 regels wensen wij uitsluitend schriftelijk te ontvangen om misverstanden en fouten door u en door ons te voorkomen.
 

Geen artikel nummer bij de hand?; 
Heeft u (aan)vragen over een product, maar geen artikelnummer?  
Dit verwerken wij uitsluitend per email met duidelijke aanduiding van merk, model, type en indien van toepassing bouwjaar.  
 
Speciale prijs aanvragen;  
Aanvraag van eenmalige kwantumkorting uitsluitend per mail, bij minimum van € 100  per product, via service@bouwman‐import.nl 

Retouren en garanties;  
Meldt uw retouren en garanties altijd aan via Mokix retourtool op onze website. U vindt onze retour en garantie handleiding op 
MOKIX.  
Manco of teveel in uw zending ontvangen? Meldt dit dan direct per email aan: service@bouwman‐import.nl 

Waar blijft mijn pakket?  
Dagelijks worden vanuit DPD track&trace emails gestuurd. Door op deze link te klikken kunt u de actuele status van uw pakket 
opvragen. Deze mail gaat uitsluitend naar de ontvanger van het pakket, en kunnen wij dus niet voor u nazien. Heeft u uw pakket 
niet de volgende werkdag ontvangen? Pas na 48 uur kunnen wij iets melden bij DPD. 

U heeft ook zonder dealer    
account toegang tot de 

MOKIX APP 

!
Sie können auch die

MOKIX APP ohne Händler‐
Konto gebrauchen.
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You also have access to
the MOKIX APP without
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Barcode‐Scan

 
Einfach den Barcode des Artikels scannen 
und Sie empfangen sofort alle Artikel 
Informationen inklusive den aktuellen Vorrat.

 
Simply scan the barcode of the article and 
inmediatly receive all information including 
the actual stock.

 
Scan eenvoudig de barcode van het artikel 
en ontvang direct alle artikel informatie 
inclusief actuele voorraad.

Barcode‐Scan

Barcode‐Scan
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Swipen 
Met de Mokix app kunt u eenvoudig door de 
resultaten lijst heen navigeren door met uw 
vinger naar links of rechts te swipen.

Swipen

Swipen 
In our Mokix app it is easily to navigate 
through the result list by swiping your 
finger to the left or right.

 
Mit der Mokix APP können Sie einfach durch 
die Ergebnisliste navigieren durch mit Ihren 
Finger von links nach rechts zu wischen.

Voorraadindicatie

Vorratsanzeige

Stock indication

 
onze voorraad is 99,9% actueel 
en correct te bekijken. Indien 
het product niet op voorraad 
is, kunt u de verwachte 
leveringsweek zien.

 
Unser Vorrat ist 99,9% aktuell 
und korrekt angegeben. Wenn 
Artikel nicht auf Lager ist, dann 
können Sie den erwartete 
Liefertermin sehen.

 
Our stock is 99,9% actual and 
correct. If the part is temporary 
out of stock, you can see the 
estimated delivery week.

 
Onder het menu bevind zich gelijk de 
zoekbalk. In deze zoekbalk kunt u zoeken 
op artikelnummer, omschrijving en 
leveranciersnummer (OEM).

 
Unter dem Menü befindet sich der 
Suchbalken. In diesen Suchbalken können 
Sie nach Artikelnummer, Umschreibung 
und Lieferantennummer suchen (OEM).

 
Just beneath the menu is the searchbar 
located. Here you can search by 
Articlenumber, Description and 
OEM-number.

Zoeken

Suche

Search
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Bestellen

 
Die Artikel werden hinzugefügt an Ihrem 
(bestehenden) Warenkorb und können ab 
sofort bestellt werden

 
Articles are added to your (existing) basket 
and can be ordered immediately.

 
Artikelen worden toegevoegd aan 
uw (bestaande) basket en kunnen 
direct worden besteld.

Bestellen

Order

Dealer login

Dealer login

Dealer login

 
Mit der Anmeldung auf der Mokix App, 
synchronisieren Sie die App mit Ihrem Mokix 
Account und Sie haben dann Zugang zu Ihren 
Warenkorb und Preise. 

 
By signing into the Mokix app, you synchronise 
the app with your Mokix account and have 
access to your basket and pricing. 

 
Door in te loggen op de Mokix app 
synchroniseert u de app met uw Mokix 
account en heeft u toegang tot uw basket 
en prijzen. 

In uw bestellijst heeft u de mogelijkheid 
om een order opmerking toe te voegen. 
Wanneer u hier een opmerking plaatst 
wordt uw order altijd eerst door onze 
klantenservice bekeken voordat de order 
in ons systeem wordt geplaatst. 

In Ihre Bestellliste haben Sie die Möglichkeit 
u an Ihre Bestelling eine Bemerkung zu 
platzieren. Wenn Sie hier eine Bemerkung rein 
schreiben und speichern wird dieser Auftrag 
immer erst durch unsere Kundenservice 
gelesen bevor er in Auftrag geht.

You have the option in your basket to 
add a comment to your order. By adding 
a comment your order will always be 
viewed by our customer service before 
entering the order to our system.

Order opmerking Bemerkung im Auftrag Order comment


