Betreft: Bestelinstructie webshop Statiegeld Nederland
Datum: 25 juni 2021
Via Statiegeld Nederland kunt u donatiebakken aanschaffen om flesjes in te verzamelen. Er zijn drie types:
Prijs per stuk incl. Formaat
Inhoud
Type zak
Levertijd
BTW en
verzendkn
Mini container €79
H 107cm, 92 cm 240 liter (200
Small bag
Half augustus
kleine of 70
grote flessen)
Cilinderbakken €149
H 80cm, Ø 50
135 liter (100
Mini bag
±5 werkdgn
cm, opening
kleine of 35
Ø13,5
grote flessen)
PET-mannen
€189
H 180 cm,
210 liter (200
Small bag
±10 werkdgn
Ø58cm
kleine of 70
grote flessen)
In deze bestelinstructie doorlopen we stap voor stap wat u moet doen om een donatiebak en eventueel
communicatiemateriaal te bestellen.
Bestellen
U gaat naar https://statiegeldnlportal.nl
Donatiebak
1) In de blauwe balk aan de bovenzijde, klikt u op Donatiebakken.
2) Hier zie je een overzicht van de drie bakken die via ons zijn aan te schaffen.
3) Kies een bak en bepaal hoeveel je er wilt bestellen.
4) Let op: bij de petman kan je kiezen uit twee wikkels: Kies hier ‘zonder Bio logo’. <tenzij u uiteraard wilt
sparen voor Bio Vakantieoord>
5) Klik op ‘voeg toe aan winkelwagen’
Communicatiemateriaal
6) Indien u ook communicatiemateriaal wilt bestellen, klik dat links onderin op ‘Verder winkelen’
7) Via ‘Campagne’ / ‘Campagnemateriaal’ kunt u materiaal downloaden en zelf laten drukken.
8) Via ‘Drukwerk’ / ‘Campagnepakket’ kunt u een set met materialen bestellen.
9) Klik ‘Voeg toe aan winkelwagen’
Afrekenen
10) Klik op ‘Bezorging I Stap 2’
11) Vul vervolgens je NAW gegevens in
12) Klik op ‘Bezorging I Stap 2’
13) Controleer uw gegevens
14) Klik op ‘Afrekenen I Stap 3’
15) Accordeer de Algemene voorwaarden en klik op ‘Akkoord en Bestel’.
16) Doorloop het betaalproces
Via de link https://we.tl/t-Iz9yazR5IX kunt u ook opmaak vinden die te gebruiken is via de social mediakanalen,
TV schermen en website.
Meer informatie over het statiegeldsysteem is ook te vinden op onze website www.statiegeldnederland.nl.
Voor eventuele vragen kunt u een mail sturen naar info@statiegeldnederland.nl.
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