Uw eerste bestelling?


Voor de eerste bestelling: maak een account aan

Uw volgende bestellingen?
Voor de volgende bestellingen: inloggen met uw e-mail en wachtwoord

Je kan 24u per dag bestellen.
Dit kan door:


Op de homepage onmiddellijk een categorie aan te klikken.



OF: onder de homepage de winkel te bezoeken en je culinair te laten inspireren door
de foto’s van de producten.
OF: de zoekfunctie op de homepage te gebruiken. ( OPGELET: de zoekfunctie is
accentgevoelig – vb: préparé )



Naargelang het soort artikel kan u bestellen:


Per gram



Per stuk



Per persoon



Per gewicht ( 150 gr–200 gr–250 gr– enz…)

Geavanceerde functies






Verlanglijst: U kan een verlanglijst maken door gebruik te maken van de knop met het
harticoontje.
Opmerkingen: U kan bij elk product een opmerking plaatsen ( vb: dik/dun gesneden )
Doorsturen: U kan een specifieke productpagina rechtstreeks mailen naar uw
correspondent.
Beoordeling: U kan onderaan elke productpagina een beoordeling schrijven en een
waardering geven aan het product.
Vragen: U kan een vraag aan uw slager stellen omtrent een product
d.m.v. de knop “VRAAG OVER DIT PRODUCT ?”

Winkelwagen
Als u alles heeft besteld gaat u naar uw winkelwagen.

Hier kan u:






Een product bewerken. (vb.:een ander gewicht ingeven)
Een product verwijderen.
 OPGELET: Na het bewerken en/of verwijderen van een product
steeds“winkelwagen bijwerken” aanklikken.
Een kortingsbon invoeren.
Een kadobon invoeren.



Verplichte velden: dag en tijdstip van afhaling aanduiden.

AFREKENEN



Indien u in de winkel wil afhalen, het betreffende vakje aanvinken.
De afhaalplaats selecteren.



Opgelet : Alvorens uw bestelling te bevestigen dient u akkoord te gaan met de algemene en
privacy voorwaarden.

BELANGRIJK: Aangezien de producten worden afgewogen kan de prijs afwijken van
de prijs van het winkelmandje
Nadat u heeft afgerekend ontvangt u een mail met:





Uw bestelde producten
Prijsindicatie
Uur van afhaling
Uw bestelnummer

Mijn account
Hier kan u een aantal zaken raadplegen en wijzigen.






KLANTINFORMATIE: Uw persoonlijke gegevens wijzigen.
KLANT ADRESSEN: Uw leverings- en facturatieadres invoeren. ( indien uw slager
thuis levert)
BESTELLINGEN: Uw vroegere bestellingen raadplegen.
WIJZIG WACHTWOORD: Uw wachtwoord wijzigen.
MIJN PRODUCTBEOORDELINGEN: Overzicht van al uw beoordelingen.

Indien verdere vragen mail gerust naar: info@floraume.be

