Bestellen
Hierbij leg ik u uit hoe u een bestelling kunt plaatsen in onze webshop.
Het bestelproces bestaat uit de volgende stappen:
Stap 1: Winkelwagen
- U legt het gewenste artikel in de winkelwagen door op de knop bestellen te
klikken. Vervolgens kiest u ‘verder winkelen’ of ‘ga naar uw winkelwagen’.
- Als u klaar bent met winkelen, klikt u op de knop winkelwagen, rechts in het
scherm.
- U controleert de bestelling, dan kiest u een betaalwijze, dan ophalen of
verzenden en laatste vult u een eventuele kortingscode in.
- U klikt op bestelling afronden. U krijgt hier de keuze om met of zonder account
door te gaan. Als u kiest om met account door te gaan, zal de webshop uw
gegevens voor de volgende keer bewaren.
Stap 2: Gegevens
- Hier vult u uw gegevens in. (Let op! Mijn Broodtrommeltje is niet
verantwoordelijk voor een verkeerd ingevoerd adres)
- Dan klikt u op bestelling afronden.
Stap 3: Bevestigen
- Hier controleert u de bestelling en uw ingevoerde gegevens. Ga daarna akkoord
met de algemene voorwaarden.
Stap 4: Betalen
- Uw betaling verloopt via Mollie Payments.
- Als u kiest om te betalen via IDEAL, kiest u hier uw bank om de betaling verder
af te ronden.
- Als u heeft gekozen voor vooraf overmaken dan ontvangt u via de mail een
uitleg om de betaling te voldoen. Zodra het geld op de rekening van Mijn
Broodtrommeltje staat, zal uw bestelling verzonden worden.
- Voor de Belgische klanten is er de keuze om te betalen via Bancontact. Zodra
het verschuldigde bedrag op de rekening van Mijn Broodtrommeltje staat zal uw
bestelling worden verzonden. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
- Na het afronden van de bestelling, ontvangt u een orderbevestiging. Heeft u er
geen ontvangen? Neem dan contact op via info@mijnbroodtrommeltje.nl

