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WooCommerce Open RDW PRO plugin
Informatiesheet
Bedankt voor je interesse in onze Open

- Via het backend kun je (bijvoorbeeld)
automatisch voertuigen plaatsen als bericht via
een kenteken dat je invoert bij het plaatsen van
het voertuig (addon).

RDW PRO plugin. Met het downloaden van

- De RDW PRO plugin is te koppelen met o.a.

dit whitepaper krijg je direct toegang tot

Contactform7, Gravityforms en QuForm.

aanvullende informatie over onze plugin.

- Ingezonden voertuigen voor (bijvoorbeeld)
een inkoopsite kunnen automatisch worden

In dit whitepaper vind je de volgende informatie
terug:

geplaatst als voertuig in het WordPress beheer.
- In de PRO variant worden meer dan 80 waardes
per voertuig opgehaald.

Features van de plugin
Prijs van de plugin + link om direct te bestellen
Voorbeeld documentatie
Veelgestelde vragen
Mocht je naar aanleiding van dit whitepapier
nog vragen hebben? Dan kun je altijd een e-mail
sturen naar info@tussendoor.nl of bellen naar
058 -711 09 16.

Features van de plugin
De plugin beschikt over vele honderden features
welke onmogelijk allemaal te benoemen zijn in
dit document. Daarom vind je hieronder de meest
belangrijke features van de plugin:

- De plugin maakt gebruik van de API van Open
Data van de RDW.
- De plugin maakt het mogelijk om voertuig
informatie op te halen binnen WordPress.
Zowel via front-end (formulieren) als in het
back-end.
- Via het front-end kunnen gebruikers
(bijvoorbeeld) afspraken maken en direct
voertuig-informatie zoals merk / model
doorsturen voor prijsbepalingen of APK-data.
- Diverse add-ons beschikbaar.

Prijs van de plugin
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De plugin is verkrijgbaar o.b.v. een jaarlijks
terugkerende licentie. Op deze manier kunnen
we de werking van de plugin garanderen en deze
blijven voorzien van updates en nieuwe features.
Denk hierbij o.a. aan API updates en updates
vanuit WordPress.

Prijs per jaar
Plugin licentie

€ 69,-

Instellingen binnen de plugin
Zodra je de plugin installeert en activeert, heb je
de mogelijkheid om een aantal instellingen te
doorlopen en indien gewenst aan te passen. Je
vindt deze onder “Open Data RDW” links in het
menu.
# Dashboard

# Shortcode
Naast het gebruik van widgets, kun je de plugin
ook gebruiken via shortcodes. Hoe dat precies in

Licentie

zijn werk gaat, vind je onder dit tabblad.

Deze optie spreekt voor zich. Hier geef je de
licentie in die je bij aanschaf van de plugin

# Contact Form 7

ontvangt. Zonder het invoeren van een geldige

Een veel gebruikte manier om onze plugin te

licentie (en bij het verlopen hiervan), werkt de

gebruiken is via een formulier. Je vindt onder dit

plugin niet meer.

tabblad onder andere een voorbeeld code voor
het gebruik van Contact Form 7.

Overig
Onder het invoeren van de licentie vind je

Op deze manier bouw je bijvoorbeeld eenvoudig

beschikbare addons voor de plugin. Zodra je op

een inkoop site of een pagina voor een garage die

een van de addons klikt vind je meer informatie.

APK keuringen wil doen.

# Widgets
Je kunt de plugin gebruiken via widgets. Alle opties
/ mogelijkheden en voordelen van het gebruik
van widgets staan in dit tabblad omschreven.
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Addons

Veelgestelde vragen

Zoals eerder aangegeven in de documentatie

Kan ik producten uit WeFact in Woocommerce
zetten?

beschikt de RDW PRO plugin over een aantal
addons.

- Dat kan helaas niet. WeFact heeft geen uitgaande
API, het werkt dus enkel vanuit WooCommerce

Addons zijn bedoeld om de werking van de plugin
en de mogelijkheden binnen de plugin uit te
breiden. Afhankelijk van de addon is deze danwel
betaald, danwel gratis beschikbaar.

Worden facturen gekoppeld aan al bestaande
debiteuren?
- Ja. Er wordt gecontroleerd op e-mailadres.
Zodra die bekend is worden facturen onder die

Tips en input qua addons en/of uitbreidingen zijn
altijd welkom.

naar WeFact (orders / facturen / debiteuren)

debiteur geplaatst.
Kan ik meerdere huisstijlen kiezen die ik gebruik in
WeFact?
- Dat kan helaas (nog) niet. Dit staat wel op de
roadmap.

“

Handige en eenvoudige plugins. Netjes uitgewerkt en een goede service
mochten we vragen of ondersteuning nodig hebben.
Bekijk al onze klantervaringen
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