Handleiding  Zijmaakthet  Website
In deze handleiding word uitgelegd hoe je een product besteld in de webwinkel van zijmaakthet. In deze
webwinkel zijn 2 soorten producten te koop: Losse producten (bijvoorbeeld: Patronen, Garens,
Breinaalden) en Pakketten (bijvoobeeld: Een pakket om Aap jacobus te maken). In een pakket zitten alle
garens en oogjes en eventueel een patroon voor een bepaalde knuffel.
In deze handleiding wordt eerst uitgelegd hoe je een los product koopt en vervolgens hoe je een pakket
koopt.

Het kopen van een los product:
We gaan het patroon van aap Jacobus kopen
Stap 1: Ga naar de winkel daar op winkel in het menu te klikken

Stap 2: Kies een productcategorie. Je kunt kiezen uit: Pakketten, Patronen, Garens, Miniaturen en
Accessoires. In dit voorbeeld kiezen we hier voor patronen.

Typ hier om tekst in te voeren

Nu zijn we bij alle beschikbare patronen aangekomen. Hier kunnen we het patroon kiezen dat we willen
bestellen
Stap 3: Klik op “Selecteer opties” van patroon Jacobus

De patronen kunnen op 2 manieren besteld worden. Als een boekje dat per post naar je toe wordt
gestuurd of als download waarbij je een mailtje krijgt met de pdf van het patroon. In deze handleiding
bestellen we een boekje.

Stap 4: Klik op kier een optie

Er verschijnen nu twee opties: “Download via de Mail” en “Boekje per Post”
Stap 5: Klik nu op “Boekje per Post”

Nadat stap 5 is afgerond is er een knopt met “toevoegen aan winkelwagen” verschenen.
Stap 6: Klik op de knop “Toevoegen aan winkelwagen”

Nadat er op toevoegen aan winkelwagen is geklikt verschijnt er een melding dat het patroon succesvol is
toegevoegd aan de winkelwagen.
Stap 7: Klik op de knop “Winkelwagen”

Nadat stap 7 is voltooid kom je in de winkelwagen terecht. Hier kun je alle producten zien die je op dit
moment in de winkelwagen hebt gestopt. Onder winkelwagen totalen kun je zien hoeveel de producten bij
elkaar kosten, wat het kost om de producten te verzenden

Alle producten in de winkelwagen

Totaal prijs van de producten in de
winkelwagen
Totaal kosten om de producten te
verzenden.
Totaal kosten

Stap 8: Klik op Doorgaan naar afrekenen.

Stap 9: Vul de adresgegevens in onder “Factuurgegevens” zodat het pakket naar het juiste adres
gestuurd wordt.

Stap 10: Kies een betaalmethode en vink het vakje voor “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden”
aan. Klik vervolgens op “Bestelling Plaatsen”

Betaalmethode

Vink het vakje aan

Als je voor Ideal hebt gekozen volg je nu de betaal instructies van ideal. Als je voor de bankoverschrijving
hebt gekozen krijg je een mail met de betaalgegevens. Maak het verschuldigde bedrag over. De eerste
maandag of donderdag nadat de betaling binnen is wordt de bestelling verzonden.

Het kopen van een pakket:
We gaan jacobus van bc-garn allino kopen
De meeste stappen voor het kopen van een pakket zijn hetzelfde als de stappen die zijn beschreven
voor het kopen van een los product. Die stappen worden hier niet nog een keer beschreven.
Stap 1: Deze stap is hetzelfde als voor een los product. Zie de uitleg hierboven voor uitgebreide
informatie
Stap 2: Kies een productcategorie. Je kunt kiezen uit: Pakketten, Patronen, Garens, Miniaturen en
Accessoires. In dit voorbeeld kiezen we hier voor Pakketten.

De pakketten zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: Jacobus, Joris, Jutta, Karel en Suusje,
Kikker, Mies Kees Teun en Vera.
In dit voorbeeld gaan we een pakket uit de categorie Jacobus kopen.
Klik op Jacobus

Jacobus kun je maken in veel verschillend soort en maten. We gaan nu Jacobus Pakketten het aapje
selecteren dat we willen maken. We kiezen hier voor het Allino aapje.
Klik op “Selecteer Opties” van het Allino Aapje

Nu kun je het Allino aapje samenstellen. hiervoor moet een kleur worden gekozen voor het: gezichtje,
lijfje en de oogjes. Als laatste moet je nog kiezen of je er wel of geen patroon bij hebt. Als je het patroon
al hebt kun je dat gebruiken en als je het nog niet hebt dan moet je het erbij bestellen.
Eerst kiezen we de kleur voor het gezichtje.
Klik op “Kies een optie” onder het kopje Gezichtje

Kies hier de kleur waarin je het
gezichtje van je aapje wilt maken

Op dezelfde manier moet er ook een keus worden gemaakt voor de kleur van het lijfje en het gezichtje.
Als laatst wordt er gekozen of je wel of niet het patroon erbij wilt kopen. Als je geen patroon wilt klik je op
het vierkant met daarin “geen patroon”
Als je wel een patroon wilt moet je kiezen of je het patroon als download via de mail wilt hebben of als
boekje bij je pakket per post.
Klik op kies een optie naast het plaatje van het patroon van jacobus

Let Op: Pas als alle keuzes zijn ingevuld verschijnt het totaal bedrag met daaronder de knop
“Toevoegen aan winkelwagen”
Vanaf hier is het bestel proces hetzelfde als het losse product. Volg de handleiding voor het kopen van
een los product vanaf stap 6 om het bestelproces af te ronden.

