
TOELICHTING BESTELPROCEDURE VOOR DE NIEUWE AMAZON-KLANT

Hallo!

Je bent nu beland op de pagina met meer informatie over de speciale aanbieding voor 
Nederlandstalige nieuwe klanten van Amazon. 

(nog nooit iets besteld en geen account bij Amazon)

Even opgemerkt ... je zit pas aan het aankopen vast als je op de Amazon website op de 
button Je bestelling plaatsen en betalen hebt geklikt. 

Lees dus gerust verder!

Om het je gemakkelijk te maken, geven we hieronder de stappen weer om een bestelling 
te plaatsen.

Amazon heeft voor de gehele wereld e$e$n website-layout en e$e$n bestelprocedure. Alleen 
de prijs van het boek zal verschillen, vanwege landelijke belasting op boeken en 
eventuele bezorgkosten.

Deze toelichting is dus op ieder land van toepassing.

Stap 1

Je bent natuurlijk op onze website en je ziet de de Amazon-button om als nieuwe klant 
naar de Amazon website te gaan. Klik op die button.

Je wordt dan naar een andere pagina geleid, in een ander tabblad.
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Je ziet dan de Nederlandstalige webpagina met de Duitse prijs.

De prijs in Duitsland is ten opzichte van o.a. Nederland en Belgie*  anders, vanwege het 
verschil in BTW. Belgie*  is het goedkoopst.

Stap 2 

Klik op de button In Winkelwagen om het boek in je winkelwagen te leggen.

Zodra je het boek in de winkelmand hebt geplaats, wordt er een nieuw scherm geopend. 
Je ziet de inhoud van je winkelwagen. Daar zie je een samenvatting van de bestelling, 
met nog steeds de Duitse prijs. 

Stap 3

Klik op de button Naar Kassa.
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Voor je kunt afrekenen, zijn er een aantal administratieve handelingen nodig. Als eerste 
wordt je het inlogscherm getoond.

Je hebt nog geen Amazon-account, dus wordt je gevraagd om een account aan te maken.

Stap 4

Klik op de button Je Amazon-account aanmaken.

Er wordt een scherm geopend waar je je account- en inloggegevens kunt invoeren.

Stap 5

Klik op de button Je Amazon-
account aanmaken.

Net zoals wij, gaat Amazon zorgvuldig om met je gegevens.

Ter beveiliging en controle wordt er naar het opgegeven e-mailadres 
een verificatiecode gestuurd.
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Stap 6

Voer de code in en klik
op de button Controleren, waarna een invulscherm wordt geopend.

Hier kun je de adresgegevens invullen waar het boek bezorgd moet worden, evenals 
eventuele aanvullende bezorginstructies.

Wanneer je het boek rechtsreeks naar iemand anders wil sturen, kan dat ook. Vul dan 
gewoon dat adres in.

Stap 7

Als alles ingevuld is, klik je
op de button Doorgaan

Hierna wordt een scherm geopend om je betaalgegevens in te voeren.
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Stap 8

Klik daarna op de button
Doorgaan. 

Hierna wordt een
scherm geopend waarin je gekozen betaalmethode getoond wordt.

Stap 9

Is je gekozen betaalmethode
correct, klik dan op de button 
Doorgaan. 

Hierna wordt een scherm
geopend waarin ter controle nogmaals je gekozen betaalmethode getoond wordt.

Stap 10

Klik op de button Doorgaan als je gekozen betaalmethode correct is.

Je bent er nu bijna ...

Hierna wordt het scherm geopend waarin je de verzendgegevens kan controleren en 
wijzigen.
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Stap 11

Klik op de button 
Doorgaan als de
verzendmethode
goed is verwerkt.

Er wordt nu een
scherm geopend waarin alle belangrijke gegevens van de bestelling worden getoond. 

Indien iets niet klopt, kan je nu nog wijzigingen aanbrengen.

Stap 12

Als alles klopt, klik dan op de button Je bestelling plaatsen en betalen. 

Gefeliciteerd en dank je wel voor je bestelling.

Een ingenieus systeem wordt opgestart om voor jou persoonlijk een boek te drukken 
en bij jou af te leveren.

Veel leesplezier!
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