Hier geven wij u enige uitleg over de mogelijkheid van afrekenen
na het plaatsen van uw bestelling.
Als u zich in de winkelmand bevindt ziet u ongeveer de volgende afbeelding.

U ziet hier uw product(en) die u wilt bestellen,
eventueel kunt u het aantal veranderen of zelfs verwijderen.
Onder [Extra opties] hoeft u niets te veranderen als u dit thuis bezorgt wilt krijgen,
maar u kunt ook kiezen voor “Ophalen in Meerkerk” dan vervalt automatisch de
verzendkosten.
Eventueel kunt u nog “verzekerd verzenden” aanvinken.
Onder [Afleverland] kunt u één van de vermelde landen kiezen.
Als uw land niet vermeld is kunt u niet bestellen.
If your country is not listed you can not order.
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Onder [Betaalmethode] wordt standaard iDeal vermeld maar u kunt voor een andere
betaalmethode kiezen door op het pijltje te klikken.

Hieruit kunt u dan uw keuze maken.
Aan het eind van het invullen van uw adres gegevens wordt u dan om uw bankcontact
gevraagd, behalve natuurlijk als u [Vooraf overmaken] of
[Contant betaling bij afhalen] aangevinkt hebt.
Als u op de volgende pagina kijkt vindt u nog enige extra invul mogelijkheden.
Voordat u definitief besteld kunt u nog een ander [Afleveradres] opgeven.
U kunt nog extra [Opmerkingen] invullen.
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en ik heb mijn
bestelling gecontroleerd en juist ingevuld. *

aanvinken

En als laatste [Kies uw bank]
Als u gekozen hebt voor PayPall dan komt onder “Betaal methodes” geen keuze.
Hierna wordt u automatisch naar het afrekenproces geleid.
Als afsluiting wordt u terug geleid naar onze web-winkel waardoor het proces volledig
afgerond wordt.
Hebt u nog vragen? Tel. 0183-351810 niet op zondag.
Hartelijk dank voor uw bestelling.
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Bank keuze en verder afrekenen.

Kies hier uw eigen bank dan wordt u daarna naar uw bank geleid.
Als u gekozen hebt voor PayPall dan komt onder “Betaal methodes” geen keuze.
Einde uitleg.

