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Uw winkelwagen vullen
Om een product te bestellen, klikt u op het winkelwagensymbool
vervolgens aan de rechterkant van uw scherm uw product in het winkelmandje verschijnen.

. U ziet

Klikt u in het winkelmandje op het
winkelwagensymbool of op ‘Winkelmandje tonen’ dan krijgt u de
inhoud van uw winkelmandje te zien.

Om meerdere exemplaren van een door u geselecteerd product te bestellen past u op deze pagina
onder het kopje ‘Hoeveelheid’ het aantal producten aan. Standaard staat het aantal op ‘1’. Nadat u het
aantal heeft aangepast, verandert de knop ‘Afrekenen’
in de knop ‘Bijwerken’
.
U kunt op de ‘Enter’ toets van uw toetsenbord drukken om het aantal bij te werken maar u kunt ook
het aantal bijwerken door op de knop ‘Bijwerken’ te klikken. U ziet het totaalbedrag veranderen en
‘Bijwerken’ weer in ‘Afrekenen’ veranderen.
Mocht u bedenkingen hebben en een product uit uw winkelmandje willen verwijderen, klikt u dat op
het prullenbaksymbool
rechts van het product, of u verandert het aantal naar ‘0’ en druk weer op
‘Enter’ of weer op bijwerken. Het product is nu verwijderd uit uw winkelmandje.

Terug naar het product
Wanneer u toch nog een keer de productinformatie van uw product wilt lezen dan kunt vanuit uw
winkelwagen terug naar het product. Klik hiervoor in de eerste regel, naast de productfoto, op de
product link.
Let u wel op:
Wanneer u bij het reeds bestelde product nogmaals op ‘Toevoegen aan uw winkelmandje’ klikt dan
zal dit product nogmaals aan uw winkelmandje worden toegevoegd.

Afrekenen
Om vervolgens uw bestelling af te rekenen, kiest u eerst uw lever- en betalingsmethode en vervolgens
klikt u op de knop ‘Afrekenen’
. U komt nu in het scherm ‘Factuur- en afleveringsadres’. U
hoeft bij ons geen geregistreerde klant te zijn om te kunnen kopen. Hierdoor zijn er twee
mogelijkheden voor het afrekenen van uw product(en):

1. Bent u reeds bij ons geregistreerd?
Als u zich al bij HDHTPC.NL heeft geregistreerd dan kunt u hier uw gebruikersnaam en
wachtwoord invullen en op de knop ‘Aanmelden’ klikken. Uw klantgegevens worden na het
aanmelden automatisch in het bestelformulier ingevuld. Wilt u, ondanks dat u bij ons
geregistreerd bent, voor de zekerheid uw adresgegevens controleren?
2. Bent u nieuw hier?
Vul hier uw naam, adres (eventueel een afleveradres) en e-mailadres in. Onderaan de pagina
wordt u gevraagd of u nu ook een account wilt instellen.

U kunt dit gedeelte negeren en gewoon verder gaan met afrekenen (wij zouden het wel fijn

vinden als u ons in dit scherm laat weten waar u over HDHTPC.NL of een van onze producten
heeft gehoord, maar ook dit is niet verplicht).
Desgewenst kunt u op hetzelfde scherm, geldt ook voor de geregistreerde klanten, aangeven of u
zichzelf wilt abonneren op de nieuwsbrief. Wilt u dit niet dan gaat u gewoon verder. Wilt u dit wel, geeft
u dan aan op welke nieuwsbrief u zich wilt abonneren (u kunt alle nieuwsbrieven aanvinken).

Vink nu, als u ons privacybeleid heeft gelezen, het vakje ‘Ik verklaar dat mijn persoonlijke gegevens
worden opgeslagen volgens het privacybeleid’ aan en klik op ‘Volgende’. U komt nu op de pagina
‘Bestelling bevestigen en plaatsen’. In dit scherm worden alle, door u ingevulde, gegevens getoond.
Controleer deze gegevens goed.

Vink nu, als u de Algemene voorwaarden heeft gelezen, het vakje ‘Ik heb de algemene voorwaarden
gelezen en ga hiermee akkoord’ aan en klik op ‘Bestelling plaatsen’. Nu zijn er, afhankelijk van de
door u gekozen betalingsmethode, twee mogelijkheden:
1. Vooruitbetalen
Als u ervoor kiest om vooruit te betalen dan gaat u direct naar het scherm met de bevestigde
bestelling.

U kunt er nu voor kiezen uw bestelling af te drukken. In deze print vindt u onze bankgegevens
voor de betaling van uw bestelling. U krijgt ook automatisch een e-mail met uw bestelling en
onze bankgegevens voor de betaling van uw bestelling. U hoeft deze bevestiging dus niet per
se te printen. Hiermee is het afrekenen afgerond. U kunt vervolgens verder kijken in onze
webshop, afsluiten of een andere pagina bezoeken.
Let u op het volgende:
Uw bestelling wordt in behandeling genomen zodra uw betaling op onze rekening is
bijgeschreven. Zodra dit het geval is, krijgt u hierover bericht.

2. iDEAL
Als u voor iDEAL heeft gekozen als betalingsmethode dan verschijnt er nu een iDEAL pagina
van Skrill (Moneybookers).

Vul uw gegevens in en doorloop de iDEAL transactie. Als de iDEAL transactie geslaagd is
komt u in het scherm met de bevestigde bestelling.

U kunt er nu voor kiezen uw bestelling af te drukken. U krijgt ook automatisch een e-mail met
uw (betaalde) bestelling van ons. U hoeft deze bevestiging dus niet per se te printen. Hiermee
is het afrekenen via iDEAL afgerond. U kunt vervolgens verder kijken in onze webshop,
afsluiten of een andere pagina bezoeken.
Uw bestelling wordt, als u deze voor 18.00u heeft besteld, nog dezelfde dag door ons in
behandeling genomen. U krijgt hiervan bericht.

Heeft u nog (aanvullende) vragen? Stel deze via info@hdhtpc.nl.

