Nanno Nieuwsflits 2 juli 2021

Bekijk de webversie

Nanno Nieuws
Sew Modern - Sew Happy!

We hebben wat aan de webshop veranderd
Als je stoffen koopt in onze webshop, dan kun je bijna altijd kiezen tussen "fat quarter" en "van
de rol". Standaard stonden alle stoffen altijd op fat quarter en als je een groter stuk wilde, dan
moest je omschakelen naar van de rol en kiezen hoeveel eenheden van 25 cm je wilt.
Omdat blijkt dat dit soms lastig is en vergeten wordt, krijgen we veel bestellingen binnen van 2,
3 of 4 fat quarters. Als het kan, dan snijden we dit wel aan elkaar, maar er zijn drie redenen
waarom dit lastig is: soms wil je graag meer stof, maar zijn er maar 2 fat quarters en denk je dat
de stof op is, terwijl er nog veel meer op de rol zit. Als alle fat quarters besteld worden en de
voorraad dus nul geworden is, dan zet de webshop de standaard op "van de rol", ook al hebben
we inmiddels weer nieuwe fat quarters gemaakt. En bovendien zijn onze fat quarters 45 x 55
cm, dus als je 2 fat quarters bestelt, dan krijg je 45 cm en geen 50 cm. Het is ook wel wat
goedkoper, maar lastig als je toch echt 50 cm nodig hebt.
Daarom hebben we nu alle stoffen standaard op "van de rol" gezet. Dan zie je ook meteen
hoeveel eenheden van 25 cm er nog zijn. Wil je toch een fat quarter, dan kan dat natuurlijk. Hoe
je dat moet doen laten we hieronder nog een keer zien in een korte handleiding.

Let de volgende keer dus extra goed op als je stoffen bestelt en fat
quarters nodig hebt voor je project!
Happy Shopping!
Rianne & Baukje

stap 1 - kies de stof
In het overzicht met alle stoffen, kies je de stof die je wilt bekijken, door er op te klikken.

Stap 2 - kies het formaat
standaard staat het formaat op "van de rol" en bij "beschikbaarheid" kun je zien hoeveel
eenheden van 25 cm er op voorraad zijn.

wil je liever een fat quarter?
Als je liever een fat quarter hebt, klik dan op het vakje achter "formaat". Dan krijg je de
beschikbare formaten te zien. Klik vervolgens op het gewenste formaat. Als je voor fat quarter
kiest, dan zie je dat ook de prijs anders wordt; omdat dat minder stof is, is de prijs van een fat
quarter lager.

Stap 3 - bepaal hoeveel stof je wilt
Kies d.m.v. de + of de - hoeveel eenheden van 25 cm x de stofbreedte je wilt, als je de stof van
de rol wilt. 1 eenheid is 25 cm, 2 eenheden is 50 cm, 3 eenheden is 75 cm, etc.

We snijden deze hoeveelheid altijd aan elkaar!!!
Dus als je 3 eenheden bestelt, dan krijg een een stuk van 75 cm

Stap 4 - voeg de gewenste hoeveelheid toe aan je winkelmandje
Als je het gewenste formaat en de juiste hoeveelheid hebt gekozen, dan kun je het toevoegen
aan je winkelmandje.
Als alles in je winkelmandje zit, controleer dan nog even of je het juiste formaat besteld hebt en
dan kun je je bestelling af gaan ronden. En dan gaan wij snel aan het werk om de stoffen zo
snel mogelijk bij jou te krijgen, zodat je er lekker snel van kunt gaan genieten :)

Nieuwe producten
Bezoek de webshop

Jan van Galenstraat 4D
6651ZK Druten
www.nannocreative.com
info@nannocreative.com
+31 (0)6 81304099
De winkel is geopend op dinsdag, donderdag en
vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur en op zaterdag van
10:00 tot 15:00 uur. Op maandag en woensdag
alleen op afspraak.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@nannocreative.com toe aan uw adresboek.

