Bestellen via de webwinkel van de Kijfelaar!
De bedoeling is om het voor de klant en voor ons makkelijker te maken
en om de kans op fouten bij de bestelling zo klein mogelijk te houden.
- Om te bestellen moet je je registreren als klant. Dat kan hier
- We vragen je om het formulier zo volledig mogelijk in te vullen; wij
zullen ervoor zorgen dat je account zo snel mogelijk geactiveerd wordt.
Hiermee ga je naar de site van de Kijfelaar: www.dekijfelaar.be
Je kiest dan de pagina Webwinkel Groenten of Webwinkel Vlees, waar je kan inloggen
met je geactiveerde account.

- Je krijgt zaterdag een mailtje met de vermoedelijke samenstelling van de pakketten.
Dan kan soms wijzigen bv. afhankelijk van het weer. Bedoeling is om de
samenstelling voor 90% zeker mee te geven.
- Je kan bestellen op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag.
- Woensdag verwerken wij de bestellingen
- Donderdag leveren we op de afhaalpunten in regio Antwerpen. Op vrijdag kan je
afhalen op de Kijfelaar of in de regio Herentals-Heist-op-den-Berg
Na het inloggen op de website krijg je een eenvoudige bestelpagina:

- Je vult gewoon de hoeveelheden in die je nodig hebt; per stuk of per kg.
- Soms moet je het aantal stuks aanduiden, maar is de prijs per kg (bv. voor kiwi’s)

Na het invullen van de lijst klik je op “verder naar overzicht”, waarna je een overzicht krijgt
van je bestelling.

- Om je bestelling definitief te maken, klik je op “Bestel”.
- Hierna ontvang je een e-mail in je mailbox met de bevestiging van wat je bestelde.
- De dag van de levering ontvang je een gelijkaardige e-mail, maar dan met de
herberekening na weging (bv. 1,1 kg appelen i.p.v. de 1 kg die je bestelde)
- In het begin van elke maand ontvang je per e-mail de rekening. Die kan je betalen
per overschrijving.
Tot binnenkort!
De Kijfelaar

