Hoe u een bestelling kunt plaatsen
Dit document is voor het laatst aangepast op 24-05-2020.
U kunt eenvoudig bestellen.
1. Klik op de knop "in winkelwagen" die bij het product staat dat u wilt bestellen.
2. U krijgt dan een scherm waar u kunt kiezen om verder te winkelen of om te
bestellen. Klik in dit geval op de knop “bestellen”.
3. U komt nu in het winkelwagentje. Hier ziet u een overzicht van de producten en
kosten. Klopt de informatie? Klikt dan op de knop "bestellen". Deze knop staat rechts
onderin.
4. U komt nu op het scherm waar u een account kunt aanmaken. Het voordeel van
een account is dat u uw bestelling eenvoudiger in de gaten kunt houden en ook
eenvoudiger een volgende bestelling kunt plaatsen. (Het is niet verplicht om een
account aan te maken.) U kunt hier ook inloggen als u al een account heeft
aangemaakt. Maak een keuze uit één van de drie opties en klik op “volgende”.
5. U komt nu op het scherm "gegevens". Deze vult u in en als u klaar bent klikt u op
de knop “volgende”.
6. Kies nu de gewenste verzendmethode. Wilt u uw pakketje bij uw dichtstbijzijnde
DHL ServicePoint laten bezorgden? Kies van “DHL ServicePoint”. Wilt u uw pakketje
bij u thuis laten bezorgen? Kies dan de optie “DHL Thuis”. Klik daarna op “volgende”.
(Let op! Als de bestelling door de brievenbus past, wordt de optie
“brievenbuspakketje” automatisch gekozen.)
6. Nu komt u op het scherm waar u een betaalmethode kunt kiezen. Kies een
betaalmethode en klik wederom op de knop "volgende".
7. U bent nu op het laatste scherm. Hier staan alle gegevens m.b.t. uw bestelling.
Controleer of alle gegevens die u heeft ingevuld correct zijn en lees ook de
Algemene Voorwaarden.
8. Gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden? Vink dan het hokje hiervoor aan
en klik op de knop "bestellen". U heeft nu uw bestelling geplaatst! U zult hiervan via
e-mail een bestelbevestiging ontvangen.

Heeft u geen bestelbevestiging ontvangen of heeft u andere vragen? Neem dan
contact op met Art and Devotion via www.artanddevotion.nl/contact/contact-opnemen
of stuur een e-mail naar info@artanddevotion.nl.

