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Bestellen bij Decoverf.nl was nog nooit zo makkelijk. Onze bestelprocedure bestaat in principe uit 4 
stappen: 
 
Stap 1: plaats producten in je winkelmandje 
 
Plaats de producten die je graag wilt hebben in je winkelmandje. Het gewenste artikel plaats je in de 
winkelmand door op de knop "in winkelmand" te klikken. Het verwijderen van producten in je 
winkelmand gebeurt door op het kruisje achter het product te klikken of door op het prullenbakje te 
klikken wanneer je in de winkelmand bent. 
 
In de winkelmand worden alle producten weergegeven die je gekozen hebt om te bestellen bij 
Decoverf.nl. In de winkelmand vind je het gewenste aantal stuks per product en de daarbij horende 
prijs. De producten op Decoverf.nl zijn inclusief BTW. Als je verder gaat met winkelen om meer 
producten toe te voegen blijft de inhoud van je winkelmand bewaard.  
 
Stap2: invoeren van je gegevens 
 
Wanneer je klaar bent met winkelen kun je op “doorgaan naar kassa” klikken waarbij je vervolgens 
op de inlog pagina terecht komt. Hier kun je inloggen of je registeren als nieuwe klant. Als nieuwe 
klant vragen wij je gegevens in te vullen zodat wij je bestelling bij je thuis kunnen afleveren. Denk 
hierbij aan je naam, adres, woonplaats en e-mail adres. We vragen je ook om een wachtwoord zodat 
je op een later moment kunt inloggen om je bestelling te bekijken of je gegevens te wijzigen. 
 
Heb je al eens eerder een bestelling bij Decoverf.nl geplaatst en een account aangemaakt? Dan kun 
je inloggen met je e-mail adres en wachtwoord om je nieuwe producten te bestellen.  
Zodra je ingelogd bent of een account hebt aangemaakt word je naar het afrekenproces gebracht. 
Vervolgens krijg je de mogelijkheid gegevens te wijzigen, zoals een ander verzendadres of 
factuuradres.  
 
Stap 3: verzendwijze  
 
Na het kiezen van je afleveradres krijg je de mogelijkheid aan te geven wanneer jij je bestelling 
bezorgd wilt hebben. Om te zorgen dat je de producten tijdig thuis ontvangt werken wij samen met 
PostNL, wij brengen per bestelling € 4,95 verzendkosten in rekening.  
Het is vandaag de dag gebruikelijk zelf bezorgtijden te kunnen bepalen, die dienst bieden wij je ook 
graag aan. Echter worden hier wel extra kosten voor in rekening gebracht. 
 
Stap 4: Kies je gewenste betaalmethode  
 
Decoverf.nl geeft je drie betalingsmogelijkheden, betalen met iDeal, betalen met je creditcard en 
AfterPay. Wanneer je gebruik maakt van AfterPay brengen wij, bovenop de verzendkosten, een 
bedrag van € 0,99 in rekening. Tevens zijn de algemene voorwaarden van AfterPay hier op van 
toepassing.  
 
Nadat de betaling succesvol is afgerond kom je terecht in een overzichtspagina van je bestelling. 
Tevens ontvang je van Decoverf.nl een orderbevestiging per e-mail van je geplaatste bestelling. 
 
 


