Bestelinstructies
Wat fijn dat u op het punt staat om iets bij ons te
bestellen, laat ons u helpen door dit stap voor
stap aan u uit te leggen. Laten we beginnen.
Zodra u op de pagina bent van het gewenste
product zou u deze knop moeten zien:
Klik hierop.
Vervolgens wordt dit aan uw winkelwagen
toegevoegd en krijgt u deze pop up op uw scherm

Als u nogmeer producten wilt aankopen kiest u
voor de ROOD omcirkelde optie. Wenst u alleen
het geseecteerde item kies dan de BLAUW
omcirkelde optie.
Om de bestelling verder af te ronden moet u op
de knop (Bestelling afronden) recht onder het
totaalbedrag drukken.

Nou komen er een paar opties die een beetje
verwarrend kunnen zijn, laat ons het simpel
uitleggen

Ik heb een account
Tik uw inloggegevens in op het PAARS omcirkelde
gebied, en klik dan op de knop inloggen daar recht
onder.
Ik heb geen account
U kunt 2 keuzes maken in dit geval, u kunt
inloggen met uw facebook, deze keuze staat met
BLAUW omcirkeld.
Als u liever een aankoop doet zonder inlog, kies
dan de optie “Ga verder als gast” deze staat
omcirkeld in het ROOD

LET OP: Het is voor ons makkelijker om klanten te helpen
met inlog wegens dat we dan je gegevens al hebben.
Dit is het scherm dat u krijg als u heeft gekozen voor de optie
“Ga verder als gast”

Voor het afronden van de bestelling is het noodzakelijk dat u
ALLE gegevens invult, ook is dit noodzakelijk als u het naar
een PostNL punt wilt verzenden voor bijvoorbeeld als u
nicotinehoudende producten wilt hebben maar u in Belgie
woont, u kunt dan de onderstaande optie kiezen, kiest u voor
de optie “ Select Service Point”

Wilt u het gewoon voor het gemak thuis of op werk laten
bezorgen, kies dan de optie “bezorgd thuis of op werk”

Na dit is de een na laatste stap aan bod, het selecteren van
een betaalmethode en bank. Er is een brede keuze aan
betaalmethode en deze vallen ook stuk voor stuk gratis te
gebruiken, aan u nu dus te selecteren welke u het liefst
gebruikt.

Nu de laatste stap. Als u bij de betaalgegevens ietjes naar
beneden scrollt ziet u het onder afgebeeld

Wilt u nog iets toevoegen van een notitie aan de bestelling
voor ons om rekening mee te houden, vul dit in in het BLAUW
omcirkelde gebied.
Wenst u van ons op de hoogte te blijven vink dan het vakje
aan dat aangegeven staat met de pijl.
Is dit allen gedaan, klik op KOPEN omcirkeld in ROOD, en
geniet vooral van uw bestelling!

