
Handleiding 

Gebruik webshop & bestellen collectebonnen 

Protestantse Gemeente Bodegraven 
(clusters Hervormd en Emmaüs) 

Bij vragen, opmerkingen of problemen kunt u contact 
opnemen met: 

Kristiaan de Bruin 
kristiaan.debruin@kpnmail.nl of 06-33716015 

mailto:roelof.mol@ziggo.nl


-Bestellingen kunnen enkel en
alleen worden betaald via iDeal
-Klik op één van de collectekaarten
om het bestelproces te beginnen



-welkom op de bestelpagina. Er zijn
twee soorten collectebonnen die in
zowel cluster Hervormd als in
Emmaüs gebruikt kunnen worden.
-Bonnen kunnen na het bestellen
worden afgehaald op het kerkelijk
bureau (Markt, Bodegraven) op de
genoemde tijdstippen.



-vul het gewenste aantal kaarten
van een bepaald soort in, en druk
op bestel. U gaat dan naar het
volgende veld (bestelling)



-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.



-Is het uw eerste bezoek? Dan moet
u zich registreren bij ‘nieuwe
bezoeker’.
- Bij ‘terugkerende bezoeker’ kunt u
inloggen met de gegevens die u bij
een eventueel eerder bezoek heeft
aangemaakt.



‘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 *.
Deze zijn nodig om u een factuur te
kunnen toesturen (per email), en
om te weten wie er collectebonnen
zullen komen afhalen.



‘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’



- Collectebonnen worden standaard afgehaald op het kerkelijk bureau. Betalingen
via de webshop kunnen enkel via iDeal. Mocht u niet in staat zijn de
collectebonnen af 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. Deze factuur kunt u gebruiken voor de belastingaangifte.



-Dit veld geeft het overzicht van uw
totale bestelling voordat u tot
betaling kan overgaan. A.u.b. vinkje
binnen het rode cirkeltje aanvinken
voordat u verder gaat (‘bestelling
afhandelen’).



-Selecteer in dit veld via het menu
uw bank. Druk op volgende en
handel de betaling af via de website
van uw bank.



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.


