Een bestelling plaatsen
op de webshop www.destoffenmadam.be
Het Corona virus haalt onze wereld volledig overhoop. Vele klanten vinden
vlot hun weg naar de webshop, maar voor sommige onder jullie is dat minder
vanzelfsprekend. Voor jullie werkten we graag en met heel veel liefde, een
stappenplan uit.
Vooraleer je een bestelling plaatst is het makkelijker om je eerst te
registreren. Daarvoor verwijzen we graag naar de handleiding “Een account
aanmaken”.
We weten dat, het is niet hetzelfde als voelen aan de stofjes, maar wij zijn
jouw ogen en handen tijdens deze Corona crisis. Bel ons, email ons, chat met
ons op de live-chat. Geen vraag is ons teveel.
Vind je je weg niet online, zoek je een bijpassende stof of kleur garen? Ons
team staat iedere dag klaar om je zo goed mogelijk te adviseren.
Van maandag tot en met zaterdag kan je ons telefonisch en via email
bereiken tussen 10 uur en 17 uur.
Op verschillende tijdstippen tijdens de dag (7 op 7) is onze live-chat actief,
zelfs tot in de late uurtjes.
Ben je klaar om een bestelling te plaatsen? We loodsen je met heel veel liefde
door de verschillende stappen.

Stap 1.

Surf naar de website www.destoffenmadam.be en klik op
“Mijn Account / Registreren”.
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Stap 2.

Als je nog geen account hebt dan klik je op “Account
aanmaken”.
Heb je wel al een account, dan kan je nu gewoon jouw email adres
en paswoord ingeven, en dan klik je op inloggen.

Stap 3.

Je komt nu in jouw account terecht, hier kan je alle vorige bestellingen
zien en je gegevens beheren. En nu winkelen maar! :-)
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Stap 4.

Klik op het product dat je graag wil bekijken of aankopen.

Stap 5.

Je ziet nu heel wat informatie over het product waar je interesse
in hebt. Al onze stoffen worden verkocht per 10 cm, indien je dus
1 meter stof wil aankopen dan verander je het aantal in “10”
Daarna leg je het stofje in je winkelwagen.

LET OP: kijk je op de GSM of op de tablet, dan zie je niet gelijk alle informatie,
maar moet je scrollen binnen het informatieveld.
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Stap 5.

Ben je klaar met “winkelen”? Bovenaan de pagina zie je jouw
“winkelwagen” staan. Daar klik je op en nadien klik je op
“bestellen”.

Stap 6.

Om je bestelling te kunnen plaatsen, ga je nu een aantal dingen
bevestigen waaronder, jouw gegevens, de verzendwijze en de
betalingswijze. Zijn je gegevens correct? Dan klik je op “volgende
stap”.
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Stap 7.

Je kan het pakketje bij je thuis laten leveren, of op een ander
adres. In het venster “afleveradres” kan je alternatieve
adresgegevens ingeven. Klik op “volgende stap”.
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Stap 8.

Kies nu hoe je jouw pakketje wil ontvangen. Klik jouw keuze aan
en klik daarna op “volgende stap”.
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Stap 9.

Selecteer de betaalmethode. Onze webshop laat niet toe om via
overschrijving te betalen. De voorraad van een product wordt
slechts aangepast op het moment dat er een betaling
geregistreerd wordt. Kies de betaalmethode en klik op
“volgende stap”.

Stap 10.

Controleer nog eventjes of alles in jouw winkelwagentje correct is.
Vink de “algemene voorwaarden” aan en klik op “kopen”.
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Stap 11.

Je wordt nu doorgestuurd naar jouw de betalingspagina. Volg de
stappen voor de betaling en Tadaaaa! Klaar!
Je krijgt nu van ons automatisch een mailtje in de mailbox met de
bevestiging van jouw bestelling. En wij versturen je pakketje
zodra de bestelling bij ons toekomt.

Bel ons als je vragen hebt!
Dankjewel voor het vertrouwen en alvast heel veel plezier met je pakketje.
Groetjes,
Team Madeline
Madeline de stoffenmadam
Kantstraat 4
2500 Lier
info@destoffenmadam.be
www.destoffenmadam.be
0032 3 488 34 89
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