Hulp nodig bij het bestellen van je cadeaushop-item? Volg onderstaand
stappenplan!
1. Inloggen bij Dier all in
Let op! Als je punten spaart bij ons betekent dat dat je klant bent bij ons,
dus ga je niet opnieuw registreren! Je kan bij ‘Bestaande klanten’
inloggen met het e-mailadres dat gekoppeld is aan je klantenkaart, en je
wachtwoord moet je zelf instellen. Heb je dit nog niet gedaan? Druk dan
op ‘wachtwoord vergeten’, en je krijgt een mailtje waarmee jij je
wachtwoord kan instellen. Let op! Mailtje kan in je spam-box komen.
2. Ga naar de Cadeaushop en plaats het gewenste item in je winkelmandje.
3. Ga naar je winkelmandje en klik op ‘Naar afrekenen’.
4. Kies bij levering voor de optie ‘Ophalen bij Mijn Dier All in (Gratis)’, en
klik op ‘Volgende’.
Let op! Leveringswijze Thuisbezorging kiezen is niet mogelijk bij
cadeaushop-items.
Let op! Wil je je bon ophalen in een andere vestiging? Kies dan voor
‘Ophalen bij een andere Dier All-in winkel’ en selecteer in het rijtje de
vestiging waar je het op wilt halen.
5. Je bent nu bij de overzicht van je winkelmandje. Hier zie je jouw gekozen
cadeaushop-item met als bedrag €0,00. Klik op ‘Bestelling afrekenen’.
6. Je bent nu bij de betaalmethode: deze staat standaard op ‘Betaling bij
afhalen (Gratis)’. Klik op ‘Bestelling afrekenen’. Omdat het bedrag €0,00
is en je dit zogenaamd betaald in de winkel, is dit de laatste stap van je
order! Binnen een aantal minuten zal jij een bevestigingsmail krijgen.
Wij gaan ondertussen hard aan de slag om jouw cadeaushop-bestelling in de
door jouw gekozen vestiging af te leveren. Wanneer de door jou gekozen
vestiging de bon binnen heeft krijg je een telefoontje of mailtje dat het klaarligt
en dat de bon opgehaald kan worden.
Het afleveren van de bon in jouw gekozen vestiging duurt maximaal 2 weken. Is
dit te lang? Neem dan contact op met Dier all in Vollenhove (0527-243242).

