
Geef indien gewenst, een kostenplaats per orderregel aan. Meer  
informatie over de kostenplaatsen vindt u in de klantenservice pagina’s.

In de definitieve orderbevestiging die u van ons per e-mail ontvangt, 
worden de kosten inclusief eventuele leverings- en/of administratie-
kosten getoond.

U dient bij elke bestelling akkoord te geven op de leveringsvoorwaar-
den van King Nederland.

Naar dit adres wordt eveneens een voorlopige orderbevestiging 
gestuurd.

Selectie van de kostenplaats op orderniveau.

Dit veld kunt u gebruiken als persoonlijke referentie.

Plaats eventueel een opmerking.

Selecteer het gewenste aantal bij ieder artikel.

Voeg direct een artikel toe of ga naar Snel bestellen.

Controleer alle gegevens en klik op [Bestellen]

Maak van de volledige inhoud van de Winkelwagen een 
overzichtelijke favorietenlijst

WIlt u het artikel toch niet bestellen, druk dan op ‘Verwijder’.

Voeg het artikel toe aan één van uw favorietenlijsten.

Zet het artikel apart en vindt het later eenvoudig terug.

Bestellen in de webshop

Artikelen in de winkelwagen plaatsen
• via de menubalk door het assortiment navigeren; 
• door de zoekbalk te gebruiken > voer een artikelnummer of  
 (een deel van) de naam van het artikel in en klik op [Zoek]; 
• met de optie Snel bestellen door het invoeren van artikelnummers  
 en aantallen; 
• door eerder gemaakte favorietenlijsten toe te voegen aan uw  
 winkelwagen.

De winkelwagen
Rechtsboven op de pagina klik op > [Bekijk winkelwagen]
en ga naar de overzichtspagina van uw winkelwagen. 

Bestelling afronden
1) Selecteer het gewenste afleveradres en klik op [Doorgaan];  
2) In de stap verzending geeft u, indien gewenst, een referentie in,  
 klik op [Doorgaan]; 
3) Voor de betaling ontvangt van ons een factuur,  
 klik op [Doorgaan]; 
4) Bevestig uw bestelling en klik op [Plaats bestelling] : 

U ontvangt direct een voorlopige orderbevestiging en na uiterlijk 30 minuten ontvangt u de definitieve orderbevestiging met ordernummer, totaalbedrag en 
leverdatum. 

Nog vragen?
Heeft u vragen of bent u niet tevreden over een product of afhandeling van uw bestelling, laat het ons weten!

Overzichtspagina 


