
1 

 

9999. . . . Een Een Een Een pagina verwijderen vanpagina verwijderen vanpagina verwijderen vanpagina verwijderen van    je winkelsiteje winkelsiteje winkelsiteje winkelsite 

Deze instructie is bedoeld om pagina’s te kunnen verwijderen van je site. Bijvoorbeeld wanneer 

je assortiment wisselt, of wanneer je een dienst die je eerder hebt geplaatst, wilt verwijderen.  

Let op: Nieuws en acties vormt een uitzondering op deze instructies. Hiervoor vind je aparte 

instructies.   

 

 

 

In het kort: 

Stap 1: Log in via www.jesitenaam.nl/admin 

Stap 2: Ga naar de pagina die je wilt verwijderen. 

Stap 3: Klik op het icoontje ‘verwijderen’ 

Stap 4: Bevestig het verwijderen.  

Stap 5: Controleer je wijziging! 
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Stap 1: Log in via www.jesitenaam.nl/admin 

Log in met dezelfde gegevens die je gebruikt voor het inloggen op intranet. 

 

 

Stap 2: Ga naar de pagina die je wilt verwijderen. 

Ga naar de pagina die je wilt verwijderen. We pakken in dit voorbeeld de pagina buitenlakken, 

onder Producten. Let op: wanneer je een hele categorie wilt verwijderen (zoals alle 

verfpagina’s), moet je eerst onderliggende pagina’s (dus buitenlakken etc.) verwijderen! 
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Stap 3: Klik op het icoontje ‘verwijderen’ 

Wanneer je op de pagina zit die je wilt verwijderen: klik je op het tweede icoontje. Dit icoontje 

betekent: pagina verwijderen.  

     

    

Stap 4: Bevestig het verwijderen.  

Bevestig het verwijderen door op ja te klikken. Let op: wanneer je een hele categorie wilt 

verwijderen (zoals alle verfpagina’s), moet je eerst onderliggende pagina’s (bijv. buitenlakken) 

verwijderen!  

    

    

Stap 5: Controleer je wijziging! 

Je pagina is nu verwijderd! Vergeet niet om zelf even te checken of alles goed is gegaan.  

TIP: Als je over 2 browsers beschikt (bijvoorbeeld Google Chrome, Internet Explorer, Safari of 

Firefox ), is het handig om de wijzigingen in browser A door te voeren en deze in browser B te 

controleren. In browser B ben je niet ingelogd en je ziet dus de website zoals iedere consument 

deze ook zal zien. Vergeet niet dat je, nadat je de wijzigingen in browser A hebt doorgevoerd, 

altijd even moet vernieuwen in browser B, om de wijzigingen te kunnen zien. Vernieuwen kan 

simpel, door de pagina opnieuw aan te klikken, of door op <F5> te drukken. 


