
Handleiding

Gebruikwebshop & bestellen collectebonnen

Kerkelijke Gemeente

Bij vragen, opmerkingen of proble men kunt u contact
opnemen met:

naam beheerder
email of tel.nr.
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Webshop

Contact

Webshop

Welkom bij de webshop van de Kerkelijke Gemeente

U kunt bier collectebonnen bestellen die u kunt gebruiken in de diensten
Mijn account
Uwgegevens
WachtNoordwijzigen Betalen gaat simpel en snel via iDeal.

Historie MaaKt u vaker gebruik van de webshop maak clan een account aan. dan zijn uw gegevens bij een volgende. .
Bestellingen besteiling al Be

Uitloggen Klilorre afbeelding om de bestelling te starten.

-Bestellingenkunnen enkelen
alleen worden betaald via iDeal
-Klikop een van de collectekaarten
om het bestelproceste beginnen
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Collectebonnen- Pu x

- C ñ site.skgcollect.n1/192/pagina/1428/collectebonnen.ly

Webshop

Contact

Mijn account

-welkom op de bestelpagina.Erzijn
twee soorten collectebonnen

-Bonnenkunnen na het bestellen
worden afgehaaldop het kerkelijk
bureau op de
genoemdetijdstippen.

Collectebonnen
Via deze webshop kunnen collectebonnen gekocht worden

Er zijn twee soorten:
vellen van 18 euro (met bonnen van 50. 60 en 70 cent)
vellen van 40 euro (met bonnen van 1 en 2 euro).

Uw bestelling kunt u ophalen bij het kerkelijk bureau op dinsdagmorgen.
Ook op de vrijdagen in de even weken is het kerkelijk bureau geopend van 19.00 uur tot 20.00 uur.

lndien afhalen voor u onmogelijk is. kunt u in het opmerkingenveld aangeven dat u de bonnen thuis
bezorgd wilt hebben. De bonnen worden eens in de twee weken bezorgd

Collectebonnen € 18
Collectebonnen van 50. 60 en 70 cent

€ 18,00

Bestel

Collectebonnen € 40
Collectebonnen van 1 en 2 euro

€ 40,00

Bestel
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/ Collectebonnen - Pi

4- 4 C site.skgcollect.n1,1192/pagina11428/collectebonnen.html
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Webshop

Contact

Mijn account

-vulhet gewensteaantalkaarten
vaneen bepaaldsoortin,en druk
op bestel.Ugaatdannaarhet
volgendeveld(bestelling)
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KERKELIJKEGEMEENTE
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Website van de Kerkeli ke Gemeente .•. .
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Collectebonnen
Via deze webshop kunnen collectebonnen gekocht worden

Er zijn twee soorten:
vellen van 18 euro (met bonnen van 50. 60 en 70 cent)
vellen van 40 euro (met bonnen van 1 en 2 euro).

_
• .7414011u _
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Uw bestelling Runt u ophalen bij het kerkelijk bureau op dinsdagmorgen.
Ook op de vrijdagen in de even weken is het kerkelijk bureau geopend van 19.00 uur tot 20.00 uur.
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bezorgd wilt hebben. De bonnen worden eens in de twee weken bezorgd

t tt: Collectebonnen€ 18
Collectebonnen van 50. 60 en 70 cent

Collectebonnen€ 40
Collectebonnen van 1 en 2 euro
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p.

Bestelling (10



Winkelwagen - Prot x

C i site.skgcoitect.n1/192/winkelwage:-.ntml

Contact

Mijn account

-Dit is uw voorlopige bestelling.
Wilt u meer collectebonnen
bestellen van een andere waarde,
dan kunt u 'Verder winkelen'
selecteren. Uw keert dan terug naar
het vorige waar u een aanvullende

bestelling kan doen.
-Mocht u het aantal van de bonnen
die in het overzicht staan nog willen

aanpassen, dan kan dat (binnen
rode cirkel. Voer nieuw aantal in, of
verwijder bestelling m.b.v. kruisje.
- Bent u tevreden met uw
bestelling? Selecteer dan volgende.

De aanpassingis verwerkt

Bestelling
Artkel(en)

ICollectebonnen€ 18

Subtotaal

Verder win kelen Overzicht bijwerken

Leoenda weemeven 1verberoen

Volgende >

ukprijs Totaalprijs

8,00 € 180.00

€ 180.00

02008 - 2016 Kerkelijke Gemeente I BeheerIVVebwinkelbeoinnen- poweredbySKGCollect
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Pi Bestehen- Protesta x

C https://site.skgcollect.n1/192/bestellingieerstinloggen.htrnl?return=LzE5Mi9iZXNOZWxsaW5nL2ZvcrnlibGlIciSodals

Webshop

Contact

Mijn account

-Is het uw eerste bezoek?Danmoet

u zich registreren bij `nieuwe
bezoeker'.
- Bij `terugkerendebezoeker' kunt u

inloggen met de gegevensdie u bij
een eventueel eerder bezoekheeft

aangemaakt.
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Bestelli

Nieuwebezoeker
Wij vragenu wat gegevensin te vullenom het

o veilig en makkelijk mogelijk te maken.

Volgen

Terugkerendebezoeker
dan hieronder uw e-mailadres en v,.ac

in om in te loggen.

\Nachtv,,00rd

E-mailadres 30 dagen onthouden

Volgende >

Vvacht*ooi d vel oeten?

:soord
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Bestehen- Protesto x

C https://site.skgcollect.n1/192/klantifo1mutie1,html?return
-

Webshop

Contact

5Mi9iZXNOZWxsaW5nL2Zycm11bGlIci5odG1s&klantNr=&referer=

Mijn account

'Eerste bezoek'
- Bij een eerste bezoek wordt u

gevraagd een aantal gegevens in te

vullen, en een wachtwoord te

kiezen. De minimaal benodigde
velden die ingevuld moeten

worden zijn aangegeven met een *.

Dezezijn nodig om u een factuur te

kunnen toesturen (per email), en

om te weten wie er collectebonnen
zullen komen afhalen.

a. • Air.
111..411 WV= ••

KERKELIJKE GEMEENTE
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Bestellen
Uw gegevens

Aanher

Voornaam'

Tussenvoegsel

Achternaam'

E-mail'

Telefoon

• De heel Nievrouvg.

(zonder spates. alleen cijfers)

Account aanmaken

Winkelwagen Volgende >

,g)2008-2016 Kerkehjke Gemeente IBeheerIWebwinkelbeoinnen- poweredby SKGCollect
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Bestellen - Protesta x

4- C EtYkips, :site.skgcoliect.n1/192/bestellingieerstInloggen.html?return=LzE5Mi9iZXNOZWxsaW5nL2ZvcmllbGlIci5odGis
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Webs hop

Contact

Mijn account

'Terugkerende bezoeker'
- Heeft u zich eerder al

geregistreerd? Dan kunt u de

gegevens die u destijds heeft

aangemaakt gebruiken om in te

loggen.
- Bent u het wachtwoord

vergeten? Volg dan de
aanwijzingen via de knop
`wachtwoord vergeten'

411.

11111,avowNIP=

KERKELIJKE GEMEENTE
1=131:1E=1111

Bestelling

Nieuwe bezoeker
Wij vragenu vvatgegevensin te vulleno
zo veiligen makkehjk mogelijk te make

Volgende >

e••01-erugkerendebezoeker
et vui dan hieronder uw e-mailadres en wachtwoo

in om in te loggen.

E-mailadres

Wachtwoord

E-mailadres 30 dagen onthouden

Volgende >

Wachtwoord veraeten7

©2008 -2016 Kerkelijke Gemeente IBeheerIWebwinkelbeainnen- poweredbySKGCollect

Be st eII ng (10



Ilectnl./192/bestellin9/formu1ier.html

Webshop

Contact

Mijn account
Uwgegerens
Wachtwoordwijzigen

Uitloggen
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Bestelling

Na betaling kan be bestelling worden afgehaald op het Kerkelijk Bureau. lndien afhalen voor u onmogelijk

is. Kunt u in het opmerkingenveld aangeVen dat u be bonnen thuis bezorgd wilt hebben De bonnen worden

eens in de twee weken bezorgd

Verzending en betaling

Verzendmethode

Betaalmethode

• Afhalen

• IDEAL

Factuuradres

Straatnaam huisnummer

Postcode + plaats

Land

Opmerkingen

< Vorige I I Volgende >

Bestelling (10)

- Collectebonnen worden standaard afgehaald op het kerkelijk bureau. Betalingen

via de webshop kunnen enkel via iDeal. Mocht u niet in staat zijn de

collectebonnen at te halen, geef dit dan aan bij de opmerkingen. De bonnen

worden dan thuisbezorgd.
- De gegevens zoals u die invuld bij 'factuuradres' komen op die manier terug op

de factuur. Dezefactuur kunt u gebruiken voor de belastingaangifte.



Bestelling bevestio:- x

e site.skycollectn1/192/bestellinglbevestigen.html
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Webshop

Contact

Mijn account
Liw gege,ens
'Nachtwoord wijzigen

Uitloggen

-Dit veld geeft het overzicht van uw
totale bestellingvoordat u tot
betaling kanovergaan.A.u.b. vinkje
binnen het rode cirkeltje aanvinken
voordat u verder gaat ('bestelling
afhandelen').

OA AL
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KERKELIJKEGEMEENTE
•

Nebsite van de Kerkellike Gemeente

Bestelling
Verzending en betaling

r1111.0111~ -4 r
MEW W sr- 4.'

i73

Afhandeling

Betaling

Afhalen

iDEAL

Adresgegevens

Adres

Winkelwagen

ArtikeRen)

I Collectebonnen € 18

Subtotaal

Totaal bestelde artikelen

Totaal bestelling incl. BTW

Aantal Stukprijs Totaalprijs
10 € 18.00 € 180.00

€ 180.00

€ 180.00

€ 180.00

Let op! lnstructies bij afhalen

Uw bestelling kunt u ophalen bij het kerkelijk bureau op dinsdagrnorgen. Ook op de vrijdagen in de even
weken is het kerkelijk bureau geopend van 19.00 uur tot 20.00 uur

Bevestig bestelling

Dierbijbevestig ik dat ate gegevens juist en volledig zijn ingevuld

< Vorige Bestelling afhandelen

Lepel-H:1av,.eeroeven verberoer,

82008-201C Kerkelijke Gemeente Berteer I 'Aebwinkel beainnen - powered by SKG Collect
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Betaen met iDeal -

C littps://site.skgcollect.n1/192/iDEAL/bank.html?type=bestelling&id=55244

Webshop

Contact

Mijn account
Uvegegevens
'fiachtwoord wijzigen

Historie

Bestellingen

Uitloggen

-Selecteer in dit veld via het menu

uw bank. Druk op volgende en

handel de betaling af via de website

van uw bank.

Bestelling betalen met iDEAL
Selecteerin het onderstaand formulier uw bank en klik vervol ens op "Volgende >" orn
uw bestelling at te ronden.

Selecteer uw bank

Volgende >

nos -21:116Kerkelijke Gemeente I Beheer I Alebwinkel beainnen - powered by SKG Collect
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Bestellingafgerond x lid _
c https://site.skgcollect.n1/192/iDEAL/status.html?trxid=0050002253385428&ec=z0431m6sz3i5424s5rdpicimy94iwIrcktykij3k

Webshop

Contact

Mijn account

gegovens
Wachtwoord wijzigen

Historie

Bestellingen

Uitlogg en

migitemom nom

KERKELIJKE GEMEENTE
Website ..,ande Kerkelijke Gemeente

Bestelling afgerond
Sedankt voor net bestellen

Bedankt voor het bestellen!

-Na de succesvolle betaling krijgt u

de bevestiging via de webshop, en

de factuur via email. De bestelling
kan bij de eerstvolgende opening
van het kerkelijk bureau worden

afgehaald.

©2008-2016 Kerkelijke Gemeente
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