Handleiding bestelproces

Stap 1:
1. Kies in de menubalk of u dames- of herenkleding wilt bekijken.

Stap 2: Keuze menu
1. Aan de linkerkant ziet u nu een menu met keuze uit categorieën, merken, stijlen en thema’s.
2. Als u speciaal op zoek bent naar een kledingstuk kiest u een categorie uit. Bent u specifiek op
zoek naar een merk? Klik dan in het filter op “merken”.

Stap 3:
1. Kies het item wat u wilt en klik hierop om de productinformatie te zien.

Stap 4: De productomschrijving
1. Zie hieronder de productomschrijving;
2. Kies de juiste maat en klik op ‘’in winkelwagen’’;
3. Zodra u klaar bent met winkelen, gaat u rechts bovenin naar het ‘’winkelmandje’’ om af te
rekenen.

Stap 5: Mijn winkelmand
1. Zie hieronder ‘’Mijn winkelmand’’;
2. Heeft u alles? Klik dan op ‘’Ik wil bestellen’’.

Stap 6: Mijn informatie
1.
2.
3.

Als u al een account heeft, vul dan uw gegevens in bij inloggen;
Heeft u nog geen account? Dan heeft u twee opties:
Dit is mijn eerste bestelling en ik word graag member: Voer uw details in.
Ik wil graag een bestelling plaatsen als gast: Voer uw details in.
Winkelt u normaal alleen in de winkel? Kies dan bij inloggen voor de ‘wachtwoord vergeten’
functie. U krijgt dan per mail een wachtwoord toegestuurd.

Stap 7: Gegevens invullen
1. Vul uw gegevens in op onderstaand formulier op de website.

Stap 8: Kies een verzendmethode
1.
2.

Zodra de gegevens zijn ingevuld, heeft u keuze uit twee verzendmethodes:
DHL afhaalpunt; selecteer een afhaalpunt.
Afleveren op adres (DHL), kies uw adres en bezorgtijdstip.
Als u alles correct heeft ingevuld, klikt u op ‘’Ik wil betalen’’.

Stap 9: Kies een betaalmethode
1. Kies de betaalmethode: u heeft keuze uit Ideal, Afterpay, Paypal en Visa.
2. Zodra u een keuze heeft gemaakt, klikt u op ‘’afrekenen’’.

