
Hoe plaats ik een bestellingof maak ik een verlanglijstje aan.

Ga naar de shop en maak een account aan of log in, bij het poppetje.

Kies voor 'als nieuwe klant registreren als u voor het eerst bent, heeft u al een account log dan in bij 'bestaande klant'.

Als u dit gedaan heeft kunt u gaan shoppen of uw verlanglijstje (alvast) maken.
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Kies vervolgens links 'onze stoffen' en ga zoeken per rubriek of kleur of materiaal of merk of serie etc. 

of type uw zoekopdracht bij het loepje bovenin.

Heeft u gezocht met het loepje ziet het eruit als onderstaande en klikt u op de regel die u wilt en dan opent het artikel.

Bent u aan het zoeken via een rubriek bijvoorbeeld merk of zit u zomaar te scrollen in alle artikelen,

ziet het eruit als onderstaande en klikt u op het loepje in de foto (als u met de cursor erover gaat).

Eenmaal in het artikel geeft u aan hoeveel u wilt, we werken met eenheden van 10cm, dus wilt u 1,1mtr kiest u 11 eenheden.

Dit is waar standaard bij aantal 5 staat ingevuld. Klik dan op bestellen of zet het op verlanglijstje.

U kunt niet minder dan een halve meter bestellen, vandaar dat 5 standaard staat ingevuld.

De prijs boven de eenheden is per 10cm, maar we hebben voor uw gemakt onder de artikel omschrijving in dikke letters 

ook nog de meterprijs vermeld. 'Per strekkende meter …'
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Als u uw afmeting heeft ingegeven kunt u kiezen tussen 'verder winkelen' en 'naar winkelwagen', zie als hieronder.

Klikt u op verderwinkelen gaat de shop verder bij waar u was, dus in dit geval in de taupe grove wafel en kunt u gemakkelijk weer

verder zoeken zonders eerst we terug te moeten naar de grove wafels, als u nog meer kleuren zou willen bestellen bijvoorbeeld.

Wilt u naar een andere stof, dan kiest u links in het keuzemenu wat u wilt.

Is uw bestelling compleet klikt u op 'ga naar winkelwagen' of als u ergens anders in het menu bent dan kunt u klikken op het 

winkelwagentje rechtsbovenin.
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Geef aan of u de stof opgestuurd wilt hebben, af komt halen op de lapjesmarkt (zet dan bij de opmerking wanneer) of

als u de stof wilt ophalen in ons magazijn, dan kan dit alleen op afspraak, graag voor de orderplaatsen hier even over mailen

met ons via info@kickenstoffen.nl Uiteraard bij afhalen op de lapjesmarkt betaalt u geen verzendkosten.

Kies dan uw betaalwijze, ideal dat is het meest handige en snelle.

Mocht er tijdens eh betaalproces van Ideal iets niet goed gaan of de verbinding verbroken worden met wifi

waardoor de betaling niet is gelukt, dan mailen we u later de betaallink. De order is dan wel gewoon geplaatst!

Vergeet niet de algemene voorwaarden aan te vinken en op 'definitief bestellen'  te klikken.

Uw bestelling is hiermee afgerond.

Wij gaan uw bestelling zo snel mogelijk versturen, binnen 2 werkdagen, maar meestal veel sneller.
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Nog wat extra handigheidjes in de shop:

Bovenin ons menu vindt u diverse informatie over ons, het contact formulier, belangrijke berichten zoals een vakantie melding 

, krimp% veelgestelde  vragen of deze werkbeschrijving hoe onze site werkt.

Maar ook bij 'meer' kunt u klikken, hier vindt u bijvoorbeeld standaard maten voor sommige babyartikelen / gordijnen.

Of als u uw wieg wilt laten bekleden. Vindt  hier de contact info van de persoon die dit voor ons doet, Henny. 

Wilt u nog extra informatie over een stof, dan vindt u deze bij de omschrijving onder de foto's zoals onderstaande:
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Bij informatie vindt u nog de afmetingen van het figuur, gewicht en materiaal van de stoffen, zie onderstaande:

Vergeet u niet bij de wasvoorschriften te kijken, zie onderstaande.

Deze staan onder iedere rubriek per materiaal, dus voor de wasvoorschriften.

Hier bijvoorbeeld in de rubriek wafel normaal.

Overigens staat er bovenaan de materiaal rubriek ook nog informatie van de stof, waar het handig voor is etc…

En in het geval van de wafels een afbeelding van voor en na het wassen.
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