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Hoe kan je een CSV bestand uploaden 
Het is mogelijk om via onze CSV import optie je bestelling eenvoudig in ons systeem 
te uploaden door middel van een CSV bestand.  
 
Door het uploaden van je order in een CSV bestand kan je eenvoudig en snel meerdere 
artikelen in je winkelwagen plaatsen.  
Een CSV bestand kan je onder andere eenvoudig uit je eigen ERP / voorraadbeheer 
systeem exporteren. Vervolgens kan je binnen enkele muisklikken je gehele bestelling in je 
winkelwagen plaatsen. 

 
Naast de standaard header zijn de enige benodigde velden in 
het CSV bestand het Intertruck artikelnummer en het aantal 
dat je wilt bestellen. 
 
Belangrijk om te weten: 
Op het moment dat je bestelling is ingelezen kan je altijd nog 
wijzigingen aanbrengen in je winkelwagen.  
 
Je kan de CSV upload functie vinden in de winkelwagen. 
Blader hiervoor naar de onderkant van de winkelwagen of 
klik aan de rechter kant van je winkelwagen op ‘bestelling 
uploaden’. 
 
  

 

 
 
Hier is het ook mogelijk een voorbeeld CSV te downloaden. 
 
Dit bestand kan worden aangepast met de standaard tekstbewerking programma zoals 
bijvoorbeeld ‘kladblok’ (notepad) of met Excel. 
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Let op: In het voorbeeld CSV bestand wordt standaard gebruikt gemaakt van een komma 
als scheidingsteken. Indien je een ander scheidingsteken wil gebruiken moet dit ook in de 
header van het voorbeeld bestand worden aangepast.  

1.1 De opbouw van het CSV bestand 

Zoals vermeld dient een CSV bestand over een standaard ‘header’ te beschikken waarin 
ook wordt aangegeven welk ‘scheidingsteken’ het bestand bevat.  
De header dient eenmalig boven in het CSV bestand te worden geplaatst. Dit verteld de 
webshop eigenlijk wat en hoe de gegevens moeten worden toegevoegd aan de 
winkelwagen.  
 
Voorbeeld header: 
 
ProductId,Quantity 
 
‘Product ID’  is het Intertruck artikelnummer. 
, (komma) is in bovenstaand voorbeeld dus het scheidingsteken. * 
‘Quantity’ is het aantal te bestellen artikelen. 
 
* De volgende scheidingsteken kunnen worden gebruikt: 
  tab 
, (komma) 
; (Puntkomma) 
- (streepje) 
^ (Caret teken / dakje) 
 
Naast de header is het enige wat benodigd is in het CSV bestand het Intertruck 
artikelnummer en het te bestellen aantal. 
 
 
Praktijkvoorbeeld CSV bestand: 
 
ProductId;Quantity 
IT 0702A 51290;2 
BPW 0980106261;4 
 
In bovenstaande voorbeeld worden dus twee stuks IT 0702A 51290 lampen en vier stuks 
BPW 0980106261 wiellagersets toegevoegd aan de winkelwagen. 
Het scheidingsteken is in dit voorbeeld een ; (Puntkomma) 
 
Belangrijk:  
Het scheidingsteken dient dus ook altijd in de header van het CSV bestand te worden 
aangegeven en overeen te komen met de in het bestand aanwezige data. 
 
Staat er in de header een komma en tussen het ingevoerde artikelnummer en aantal 
bijvoorbeeld een streepje zal de upload van het bestand een error melding geven en wordt 
de CSV niet toegevoegd aan de winkelwagen. 
 
(Zie CSV upload error meldingen) 
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Belangrijk: Indien je een CSV met Excel bewerkt zorg er dan voor dat de kolommen op 
‘Tekst’ staan. Controleer dit door de kolom te selecteren en met de rechter muisknop op de 
kolom te klikken en te kiezen voor ‘Celeigenschappen'. Zorg er voor dat deze op ‘Tekst’ 
staat. In overige gevallen zal Excel namelijk zelf het getal nul ‘0’ weghalen indien een 
artikelnummer hiermee begint. Dit kan voor problemen zorgen tijdens de upload van het 
CSV bestand. 
 

 
 
De meest veilige manier is om het CSV bestand met ‘Kladblok’ te openen: 
Klik met je rechtermuisknop op het CSV bestand en kies voor ‘Openen met’ ➔ ‘Kladblok’ 
 

 
 
De CSV in kladblok: 
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1.2 Het uploaden van het CSV bestand 

Als het CSV bestand is aangemaakt kan deze worden ge-upload naar de winkelwagen. Dit 
kan op 2 manieren;  
 

• Op de ‘drag en drop’ manier, hierbij sleep je met je muis het CSV bestand naar het 
daarvoor aangegeven kader met de blauwe stippellijn. 

 
• Klik op het aangegeven kader met de blauwe stippellijn, er zal een zoekvenster 

openen waarbij je het CSV bestand kan selecteren. 

 
Nadat het CSV bestand is geselecteerd dien je nog aan te geven welk scheidingsteken je in 
het CSV hebt gebruikt. 
 

 
 
Klik daarna op ‘Upload bestand’ om het CSV bestand te verwerken de artikelen in de 
winkelwagen te zetten: 
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Als de informatie in het CSV bestand juist is zal de volgende bevestiging verschijnen: 
 

 
 
De artikelen staan nu in de winkelwagen. 
 

1.3 CSV upload error meldingen 

Indien er na het uploaden een foutmelding (error) verschijnt kan dit meerdere oorzaken 
hebben. Hieronder de meest voorkomende foutmeldingen: 
 
Voorbeeld: 
 

 
 
Afhankelijk van de melding kan je het volgende controleren: 
 

• Melding:  
‘Kan het bestand met gegeven scheidingsteken niet lezen’ 
 

 
 

Mogelijke oorzaak:  
Het gekozen scheidingsteken komt niet overeen met de in de CSV aanwezige 
scheidingsteken. 
 

Oplossing:  
Selecteer het juiste scheidingsteken in het keuzemenu 
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• Melding:  
‘Uploadfout opgetreden. Controleer het geüploade bestand opnieuw met de opgegeven 
sjabloon en probeer het opnieuw’ 
 

 
 
Mogelijke oorzaak:  
Het scheidingsteken in de header van het CSV bestand komt niet overeen met het 
scheidingsteken dat tussen het artikelnummer en het aantal staat. 
 
Oplossing:  
Zorg er voor dat het scheidingteken in de header van het CSV bestand overeenkomt 
met het scheidingteken in de data.  
 

• Melding:  
‘Sommige producten zijn niet toegevoegd aan het winkelwagentje.  
Hier vindt u verworpen reden (en) met de onderstaande product-ID 
Test_onbekend_artikel - Product bestaat niet of het is niet bestelbaar.’ 
 

 
 
Mogelijke oorzaak: 
Er staat een artikelnummer in het CSV bestand welke niet bij ons bekend is, of wij 
hebben dit artikel niet meer in onze webshop staan. 
 
Oplossing:  
Controleer of het in de CSV aanwezige artikel correct is ingevoerd. Corrigeer eventueel 
de invoer en upload het bestand opnieuw of zoek het te corrigeren artikel op in onze 
webshop en voeg deze handmatig toe aan de winkelwagen. 
 
Let op: De eventueel overige artikelen uit het CSV bestand zijn wel in de winkelwagen 
geplaatst. 
 
 

• Melding:  
‘Geen items gevonden in het geüploade bestand.’ 

 
 
Mogelijke oorzaak: 
Het CSV bestand is leeg. Het bevat geen gegevens zoals artikelnummer en aantal. 

 
Oplossing:  
Controleer het CSV bestand en voer de juiste gegevens in. 
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• Melding:  
‘Sommige producten zijn niet toegevoegd aan het winkelwagentje. Hier vindt u 
verworpen reden (en) met de onderstaande product-ID 
IT 0702A 51290 - Ongeldige hoeveelheid.’ 
 

 
 
Mogelijke oorzaak: 
Er is geen hoeveelheid aangegeven in het CSV bestand voor het betreffende artikel. 

 
Oplossing:  
Controleer het CSV bestand en voer de juiste gegevens in. 

 
 

1.4 Ondersteuning en informatie  

Heb je hulp nodig bij het maken van een CSV bestand of wil je meer informatie over de 
mogelijkheden? 
Neem dan contact op met onze verkoop afdeling: 
Via E-mail: sales@intertruck.com of telefonisch: +31 (0)10-5034444 
Wij helpen je graag verder. 
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