
Bestellen in de bestelfunctie

Om een bestelling in de bestelfunctie te plaatsen, dient u zich eerst in het systeem te 
registreren. Dat wordt uitgelegd in de handleiding Registratie in de bestelfunctie.

Nadat u zich heeft geregistreerd, kunt u uw bestelling plaatsen. Hieronder wordt dit stap 
voor stap uitgelegd aan de hand van het boek Vielleicht Esther van Katja Petrowskaja.

1
Geef de naam van auteur of de titel van het boek op in het zoekvenster linksboven en klik 
op de loep. Vervolgens worden de boeken getoond die aan de zoekcriteria voldoen.



2
Klik op de knop In den Warenkorb van het gewenste boek. In het veld Warenkorb 
rechtsboven staat vermeld dat u inmiddels één artikel heeft gekozen en tevens staat het 
bedrag vermeld.

3
Het staat u uiteraard vrij om verder te winkelen maar in dit voorbeeld wordt er vervolgens 



afgerekend. Klik op ZUR KASSE. U krijgt een overzicht van uw bestelling(en), de prijzen, 
de aantallen en de totaalprijs. Mocht u zich bedenken, kunt uw bestelling in dit veld altijd 
nog aanpassen.

4
Klik vervolgens nogmaals op ZUR KASSE. In uw browser verschijnen de gegevens voor 
het afhalen in onze winkel in de Oude Ebbingestraat 53 in Groningen.



5
Als u uw bestelling thuisgestuurd wilt krijgen, verzoeken wij u uw adresgegevens in te 
vullen. Klik vervolgens op WEITER.



6
U krijgt een overzicht van uw bestelling. 



7 (optioneel)
Als afhaaladres staat onze boekhandel vermeld maar als u uw bestelling liever 
thuisgestuurd krijgt, kunt u ons dit in het tekstveld onder Möchten Sie uns eine Nachricht  
zukommen lassen? laten weten. Versturing van de boeken geschiedt op basis van betaling 
vooraf. U ontvangt van ons een factuur per mail. Na betaling sturen wij u de boeken toe. 
Vaste klanten krijgen hun boeken met factuur thuisgestuurd. 



Zorg er ten slotte voor dat u de Allgemeine Geschäftsbedingungen, de 
Datenschutzerklärung en het Widerrufsrecht heeft aangevinkt – eventueel na lezing – en 
klik op Kauf abschließen.

8
In uw browser krijgt u een bevestiging van uw bestelling. Tevens ontvangt u een 
bevestiging per mail.



9
In de mail vindt u onder andere het opdrachtnummer en een link naar uw klantaccount 
(Kundenkonto).



10
In uw klantaccount kunt u uw bestelgeschiedenis inzien en tevens adresgegevens 
aanvullen indien gewenst.

11
Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

info@godertwalter.nl
050 312 25 23

Onze openingstijden:

Maandag 13:00-18:00
Dinsdag 10:00-18:00
Woensdag 10:00-18:00
Donderdag 10:00-18:00
Vrijdag 10:00-18:00
Zaterdag 10:00-17:00
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