WERKWIJZE WEBWINKEL KRUIDJE ROER ME NIET

STAP 1 – KIJK EN KIES WAT U KOPEN WILT
1.Blader eerst door de webwinkel en maak uw keuze.
2.Vul het gewenste aantal in (dit kunt u later nog wijzigen).
3.Door op BESTELLEN te klikken voegt u de bestelling toe aan uw winkelmandje.
4.U krijgt kort de volgende melding met de keuzes ‘Verder winkelen’ of ‘Toon winkelwagen’
te zien.

5.Wilt u verder winkelen en op een ander moment naar het
mandje gaan? Dan kunt u later ook rechts bovenaan op de
webpagina kiezen voor TOON WINKELWAGEN.
6.U krijgt nu een overzicht van uw bestelling in de Winkelwagen
U kunt hier ook nog de hoeveelheid wijzigen.

STAP 2 – INLOGGEN / REGISTREREN OF EEN EENMALIGE BESTELLING DOEN
7. Op de pagina WINKELWAGEN (hierboven) kunt
u inloggen, uzelf registreren of adresgegeven
opgeven voor een eenmalige bestelling onder:
INLOGGEN OF TOEVOEGEN / BEWERKEN
INFORMATIE FACTUURADRES.
ALS GAST AFREKENEN
Kies deze optie als u eenmalig een bestelling wilt
plaatsen.
Let op: wilt u later nog eens een bestelling doen,
dan moet u opnieuw uw gegevens invoeren.
REGISTREREN EN AFREKENEN
Kies deze optie als u zich wilt registreren, zodat
uw gegevens bewaard blijven en u op een later
moment ook nog uw bestellingen wilt inzien.

Let op: bent u een nieuwe klant, dan krijgt u via
e-mail een bevestigingse-mail met een link
waarop u moet klikken om uw account te
activeren.

Vervolgens komt u weer terug in de WINKELWAGEN

8. Selecteer een betaalmethode en klik
op OPSLAAN
U kunt betalen via ideal of door het
bedrag zelf over te maken op
IBAN rek. NL82INGB0006720062
Voor uw bestelling dient u akkoord te
zijn met onze leveringsvoorwaarden.
Vink het kruisje aan en klik op
DOORGAAN MET BESTELLEN.

STAP 3 – BESTELLING CONTROLEREN EN BETALEN
8. Controleer uw bestelling - Is de bestelling ok?
9. Om de bestelling af te ronden klik op BEVESTIG BESTELLING EN BETAAL.

10. Voer de betaling uit via de door u opgegevens betaalmethode:
Vooruit betalen via IBAN rek. NL82INGB0006720062 of zoals u dat gewend bent,
via ideal bij uw eigen bank.
Bij vooruitbetaling wordt de bestelling verstuurd zodra het geld binnen is.

MIJN ACCOUNT
Bent u al klant, dan kunt u via
MIJN ACCOUNT inloggen en
afmelden.
Om in te kunnen loggen heeft u
nodig:



Uw emailadres
Uw wachtwoord

U kunt in uw account ook uw
klantgegevens wijzigen en
uw bestellingen inzien.

Wachtwoord vergeten?
Klik dan op Wachtwoord
vergeten in het scherm dat u
krijgt als u het verkeerde
wachtwoord hebt ingetypt.
Tip: let op of u het e-mailadres
correct hebt ingevoerd.

U bent uw wachtwoord vergeten.
Klik op WACHTWOORD VERGETEN
Type in het volgende scherm uw emailadres en klik op VERSTUUR

Check uw inbox voor de e-mail met uw verificatiecode.
Als u de e-mail niet hebt ontvangen, kijk dan svp even in uw spambox.
Vul uw e-mailadres én de verificatiecode in.

Vervolgens wordt u gevraagd om een nieuw wachtwoord op te geven.

Zo kunt u weer inloggen met een voor u bekend wachtwoord.

