Stappen die doorlopen moeten worden om je bestelling te plaatsen:
Doorloop alle onderstaande stappen in de webshop om ervoor te zorgen dat je bestelling ook
daadwerkelijk geplaatst wordt.
Stap 1: Voeg het gewenste product of producten toe aan de winkelwagen.

Je krijgt dan dit pop-up scherm te zien
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Stap 2: Als alle producten die je wil bestellen in je winkelwagen zijn geplaatst klik je op de
winkelwagen( Je ziet ook hoeveel producten je besteld hebt) en dan “Naar de kassa”.

Je komt dan op de winkelwagen pagina met een overzicht van je bestelling.
Stap 3: Is dit in orde en ben je klaar met bestellen klik dan op “volgende stap”

Indien van toepassing worden verzendkosten direct op de juiste manier verrekend.
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Stap 4: Je komt nu op de pagina waar je je gegevens in mag vullen.
Is alles correct ingevuld? Klik dan op “volgende stap”

Stap 5: Op deze pagina kun je betaalmethode kiezen.
Nu (08-2019) is alleen nog maar de mogelijkheid om vooruit te betalen en deze is dan ook
al geselecteerd.
Klik vervolgens op “volgende stap”
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Stap 6: Nu kom je op de overzichtspagina en kun je alles nog een keer extra controleren. Is
alles in orde en correct klik dan op “Bestellen”.
Vergeet niet de 2 vinkjes aan te klikken over de “Algemene Voorwaarden” en
“Privacyverklaring”.

Je krijgt dan onderstaand scherm te zien en is je bestelling geplaats.

Dit scherm moet je gezien hebben, anders is het bestelproces nog niet afgerond en dus je
bestelling niet geplaatst!
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Binnen enkele seconden ontvang je ook een bevestigingsmail met je bestelling en alle
gegevens voor het overmaken van het verschuldigde bedrag.
(Heb je deze mail niet direct ontvangen controleer dan even je spambox!)

De gegevens voor overmaken staan onder je gegevens en bestelling (hier niet inbeeld ivm
veiligheid)
Zodra ik je betaling heb ontvangen en je bestelling verzonden is en/of genoteerd voor een
cursus/workshop krijg je nog een bevestigingsmail.
En indien van toepassing een losse mail met de Track & Trace code van PostNL
Mochten er toch nog vragen zijn of lukt het toch niet met bestellen, mag je altijd contact
met me opnemen.
Creatieve groetjes Kim

info@kimenzocreations.nl
06 10759313
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