KNZB Webshop
www.knzb.nl/shop
Rechts in het scherm zijn de verschillende categorieën zichtbaar, waarin de producten
van de KNZB zijn onderverdeeld.
Klik op de categorie en klik daarna op het product welke u wilt bestellen.

U ziet nu meer informatie over
het product. Eventueel
verschillende maten of
kleuren van een product kunt
u hier selecteren.

Om te bestellen drukt u op “Bestel”
Het volgende scherm is uw winkelwagen. In dit scherm kunt u de aantallen van het
product wijzigen. Hierna is het ook mogelijk om meerdere producten te selecteren; via
“verder winkelen” of gewoon rechts weer op een categorie te klikken.
!! De prijzen die hier vermeld staan zijn de “niet-ledenprijs”. De “ledenprijs” (indien
u lid bent van een bij de KNZB aangesloten vereniging) wordt pas later in het
bestelproces berekend.

Klik op “volgende” als uw winkelwagen alles bevat wat u wilt bestellen.
In het scherm wat volgt kunt aangeven of u een “Bestaande klant” of “nieuwe klant” bent.
Bestaande klant  Als u al eerder een bestelling heeft geplaatst. Uw gebruikersnaam is
uw e-mailadres, het wachtwoord heeft u zelf eerder aangemaakt.
Nieuwe klant  Als dit uw eerste bestelling is.

Nieuwe Klant:
Vul hier al uw gegevens in.
Als het afleveradres een ander adres is dan die van u, haalt u het vinkje weg bij
“afleveradres gelijk aan factuuradres”. Er zal een mogelijkheid verschijnen om een extra
adres in te voeren.
Bij “overige gegevens” heeft u de mogelijkheid om aan te geven of u lid bent van een
vereniging. Als u aanklikt “ik ben lid van een vereniging” zal de pagina nieuwe data
ophalen. Let op; wacht tot de pagina zich opnieuw geladen is.. U ziet nu bij de optie
“overige gegevens” de mogelijkheid om uit een lijst verenigingen de juiste vereniging te
selecteren.
Daarna selecteert u de “betalingswijze”. Hier heeft u twee opties: iDeal of Depot.
!! Bij Depot betalingen, gaat er een e-mail naar het @zwembond.nl mailadres van de
vereniging. De penningmeester (of iemand anders van het algemeen bestuur) moet
binnen 5 dagen akkoord geven op deze email, dat kan door op de bevestigingslink
te klikken in deze email. Pas na akkoord wordt de bestelling in behandeling
genomen. Geef dus altijd aan de vereniging door dat u een bestelling heeft
geplaatst.

Op het laatste scherm ziet u nogmaals uw complete bestelling, hier ziet u ook dat de
juiste prijs wordt berekend.(indien u heeft aangegeven lid te zijn van een bij de KNZB
aangesloten vereniging, ziet u nu de ledenprijs).
Controleer alle gegevens goed en klik daarna op bevestigen.
Uw bestelling is afgerond en zal in behandeling worden genomen, u ontvangt hierover
een e-mail. Als de bestelling wordt verzonden ontvangt u ter informatie hierover weer een
e-mail.
Vragen; webshop@knzb.nl

