Bestelinstructie webshop Statiegeld Nederland
Via Statiegeld Nederland kunt u donatiebakken aanschaffen om flesjes in te verzamelen. Er zijn drie types:
Formaat

Inhoud

Type zak

Minicontainer

Prijs per stuk incl. BTW
en verzendkosten
€ 79,00

H 107 cm,
doorsnee 92 cm

240 liter (200 kleine of
70 grote flessen)

Small bag

Cilinderbak

€ 149,00

H 80 cm, Ø 50 cm,
opening Ø13,5

135 liter (100 kleine of
35 grote flessen)

Mini bag

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 ziet u een overzicht van de twee bakken die via ons zijn aan te schaffen.
3) Kies een bak en bepaal hoeveel u er wilt bestellen.
4) Klik op ‘Voeg toe aan winkelwagen’. Als u meer dan 1 stuk wilt bestellen, klik dan eerst op ‘Bereken’
en daarna op ‘Voeg toe aan winkelwagen’.
Communicatiemateriaal
5) Indien u ook communicatiemateriaal wilt bestellen, klik dan links onderin op ‘Verder winkelen’.
6) Via ‘Campagne’/‘Campagnemateriaal’ kunt u materiaal downloaden en zelf laten drukken.
7) Via ‘Drukwerk’/‘Campagnepakket’ kunt u een set met materialen bestellen.
8) Klik op ‘Voeg toe aan winkelwagen’. Als u meer dan 1 stuk wilt bestellen, klik dan eerst op ‘Bereken’
en daarna op ‘Voeg toe aan winkelwagen’.
Afrekenen
9) Klik op ‘Bezorging I Stap 2’.
10) Vul vervolgens uw NAW-gegevens in.
11) Klik op ‘Bezorging I Stap 2’.
12) Controleer uw gegevens.
13) Klik op ‘Afrekenen I Stap 3’. Vul hier evt. een kortingscode in als u deze heeft ontvangen.
14) Accordeer de algemene voorwaarden en klik op ‘Akkoord en Bestel’.
15) Doorloop het betaalproces.
Via de link https://we.tl/t-x0tj8doGDj 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.

