
Beste klant, 

 

Je kunt op diverse manieren zoeken in onze webshop. 

Te beginnen door te kiezen voor bijvoorbeeld 'stoffen' of iets anders in het linker menu. 

Vervolgens zijn er 6 mogelijkheden: 

 

1. stoffen a --- z kies daarna voor de gewenste stofsoort, eenmaal in die rubriek kun je ook nog 
filteren op print, merk etc. 

2. rekbare stoffen eenmaal in die rubriek kun je ook nog filteren op, materiaal, print, merk etc. 

3. niet rekbare stoffen eenmaal in die rubriek kun je ook nog filteren op, materiaal, print, 
keurmerk etc 

4. bedrukte stoffen eenmaal in die rubriek kun je ook nog filteren op, materiaal, print, 
hoofdkleur etc 

5. effen stoffen eenmaal in die rubriek kun je ook nog filteren op, materiaal, print, merk, rekbaar 
etc 

of  

6. zoeken in de linker zoekbalk, zoek hier gericht met artikelnummer of een deel van de naam. 
Als je zoekt met een deel van de naam, bijvoorbeeld 'stretch' kun je daarna filteren op materiaal, 
merk of soort. De filters bij een zoekfunctie in een webshop zijn altijd minder uitgebreid dan 
wanneer je bij een categorie aan het kijken bent. P.s. als je zoekt op stretch hydrofiel, dan krijgt je 
alle resultaten met stretch en met hydrofiel...dat zijn er te veel. Vandaar altijd dat zoeken met 1 
woordje beter is. 

 

Bij onze posts op de socials zetten we meestal het artikelnummer of zit er een shopping link 
gekoppeld zodat je makkelijk bij het artikel komt. 

 

Hieronder nog wat extra tips: 
. 
Ik begrijp dat het soms lastig is om een babyuitzet samen te stellen via de webshop. Of een 
combinatie te maken voor iets anders 
 
. 

Tip 1: maak een account aan zodat je later terug kunt vinden wat je al leuk had gevonden 
. 
Tip 2: maak 'favoriete lijstjes' en geef ze een eigen naam (bijv. babykamer & box en toebehoren 
& misschien wel leuk etc...) p.s. later kun je daar dus weer in terug zoeken, aanpassen of 
doorzetten naar het winkelmandje. 
. 
Tip 3: kijk niet alleen naar de hoofdfoto's maar kijk in het artikel voor de sfeer foto's (daar zie je 
kleur, materiaal veel beter en staan al mooie combinaties) 
. 
Tip 4: ga met de cursor over de sfeerfoto's en zie aan de naam van de afbeelding welke stoffen 
op de foto staan, op telefoon zie je dat als je de foto's hebt aangeklikt en groter op het scherm 
kunt swipen. 
. 
Tip 5: kijk iets verder bijna onderaan op de pagina en zie daar "bijpassende artikelen" dat zijn de 
stoffen en garens die bij de stof passen qua kleur of andere zelfde stoffen uit die serie. vergeet 



niet te swipen, dit zijn er vaak veel. 
. 
Tip 6: wil je de stofbreedte weten of figuurgrootte of materiaal en keurmerk kijk dan bij het tabblad 
"informatie" nog steeds in het artikel je vindt dit bij de grote omschrijving. 
. 
Tip 7: kijk op laptop of grote tablet om de stoffen en spullen beter te kunnen zien 
. 
Tip 8: houd bij het bestellen ook rekening met krimp en was alle stofjes vooraf even kort, 
gesorteerd en op 30graden 

 . 

Tip 9: ben je niet zeker van je keuze en wil je veel meters van iets bestellen, bestel dan 50cm of 
100cm (daar kan altijd nog iets van gemaakt worden) zo zie je de print en materiaal goed. En kun 
je zien of het bij de rest past (in het geval van een wiegbekleding of gordijnen) 

 
. 
Kom je er toch niet uit of heb je advies nodig stuur dan gerust een mailtje info@kickenstoffen.nl 
dan kunnen we uitgebreid adviseren. 

Twijfel je over een combinatie, vraag het gerust, we kunnen foto's sturen hiervan. 

En vind je het fijn om even samen de webshop te ontdekken, stuur dan een belverzoek, dan 
plannen we dat samen even in. 

  

 
 

Groeten, 

Bianca afdeling verkoop 

Info@kickenstoffen.nl 

 

www.KicKenStoffen.nl 

www.facebook.com/kickenstoffen 

www.instagram.com/kickenstoffen 

 

Like en volg ons, mis zo geen enkele nieuwtje! 

 

http://www.kickenstoffen.nl/
http://www.facebook.com/kickenstoffen
http://www.instagram.com/kickenstoffen

