Stap 1:
Om een reeds ge-pre-ordered item af te rekenen ga naar Pre-Orders Tab in het hoofdmenu.
of klik op de tekst Pre-Order Bestellingen onderaan de website.

Stap 2:
Om aan het volledige bedrag te voldoen voeg de juiste bedragen toe aan de winkelwagen

Stap 3:
Klik op Voeg toe aan winkelwagen om het bedrag of bedragen toe te voegen
(Dit enkel als het item reeds ge-pre-ordered is en je een mail hebt ontvangen dat het item binnen is
en gereserveerd is)

Dit is een voorbeeld hoe de winkelwagen er uit zal zien als verschillende bedragen zijn toegevoegd

Stap 4: Eventuele andere producten uit de webshop kunnen nu toegevoegd worden aan de
bestelling zoals je gewend bent.

Dit is een voorbeeld hoe de winkelwagen er uit zal zien als de pre-order bedragen zijn toegevoegd
en een ander item uit de webshop.

Voor verdere vragen of suggesties neem contact op via info@thevioletcauldron.com, dan
zullen we je zo spoedig mogelijk te woord staan.

- Hoe pre-order ik een item?
Stuur ons een mailtje op info@thevioletcauldron.com om het gewenste item te bestellen. Wij
zullen de pre-order bevestigen en zodra deze binnen is een mailtje sturen.
- Wanneer moet ik mijn pre-order betalen?
Een pre-order hoeft pas betaald te worden op het moment van afname deze hoeft dus
nooit vooraf betaald te worden. Na ontvangst van de mail dat het item op voorraad is wordt
het item +- 14 dagen mits anders afgesproken gereserveerd.
- Hoe reken ik een pre-order af?
Een pre-order kan afgerekend worden via de Pre-order bestellingen tab door het bedrag toe
te voegen aan de winkelwagen. In de geschreven en stap voor stap handleiding wordt dit
verder uitgelegd.
- Hoe weet ik of mijn pre-order binnen is?
Zodra het item voorradig is ontvang je een mailtje dat het product binnen is. Deze zal
gereserveerd blijven voor +- 14 dagen* na het gestuurde mailtje dat deze voorradig is.
* indien anders afgesproken kunnen wij het product voor een langere periode reserveren

- De website laat zien dat het item is uitverkocht wat nu ?
Zolang er voortijdig een pre-order is geplaatst blijft het item gereserveerd ook als deze op
uitverkocht staat in de webshop. Daarna is het is mogelijk de betaling binnen +-14 dagen te
voldoen. Doe dit wel met het zelfde e-mailadres waar de pre-order mee is gereserveerd.
Mocht dit niet mogelijk zijn gelieve in de notities het desbetreffende e-mailadres te
vermelden zodat wij kunnen zien om welk(e) item(s) het gaat.
- Kan ik andere producten die voorradig zijn toevoegen aan mijn bestelling?
Ja dat kan eenvoudig door items toe te voegen aan de winkelwagen zoals je gewent bent.
Heb je een vraag die hier niet tussen staat? Neem dan contact op
via info@thevioletcauldron.com, dan zullen we je vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

