
 

Hoe hulpmiddelen bestellen  

 

Als lid van Velt Wichelen kun je jaarlijks hulpmiddelen voor de ecologische tuin bestellen. Door een 

groepsaankoop koop je deze aan een voordelige prijs. 

De hulpmiddelen bestel je via de website van Velt Wichelen: www.veltwichelen.be 

Van zodra ons ledenblad “de Woelvork” van december in je (digitale) bus valt, staat er een knop op de 

welkomstpagina van de website: 

 

Boven de knop staat de datum tot wanneer je hulpmiddelen kunt bestellen.  

Klik je op de knop dan kom je op het aanmeldscherm: 

 

Vul je contactnummer en e-mailadres in en klik op 

Waar vind je je lidnummer?  op je lidkaart 

 4186 is het afdelingsnummer van Velt Wichelen 

Waar vind je je contactnummer?  klik op 

Contactnummer vergeten … vul je e-mailadres in en klik op  

of contactnummer en e-mailadres zijn juist en je bent lid van Velt Wichelen maar het aanmelden lukt niet: 

31/01/2020 

lidnr 

Dit jaar kan ook nog het lidnummer 

http://www.veltwichelen.be/


Klik op                   en we nemen via het ingegeven e-mailadres contact op met jou. 

Als je lid bent van Velt Wichelen en je gegevens zijn gekend, zie je nu het bestelformulier: 

 

Belangrijk: vanaf dit jaar kun je kiezen tussen twee afhaalplaatsen (met een verschillende datum). 
Klik op                                om de afhaalplaats te kiezen. 

 
Klik in een vak in de kolom                  en vul het gewenste aantal in. 
 
Met de enter-toets ga je naar het volgende vak of je klikt in een ander vak van de kolom  
 

Bestelbon ingevuld … klik dan bovenaan op of onderaan op  

 

 

naam en adres 
telefoonnummer en e-mailadres 

datum uur 

contactnummer 

afhaalplaats 



Je kunt nu de bestelling nakijken en bevestigen: 

 

Klik op om de bestelling effectief in te dienen: 

 

 

naam en adres 

telefoonnummer, e-mailadres, contactnummer en afhaalplaats 

naam en adres 

telefoonnummer, e-mailadres, contactnummer en afhaalplaats 



De bestelling kan nu betaald worden door overschrijving op de vermelde rekening. 

Je kunt de bestelling afdrukken of opslaan in pdf door op te klikken. 

 

_______________________ 

 

Zolang de datum tot wanneer bestellingen mogelijk zijn, niet voorbij is, kan een bestelling gewijzigd of 

geannuleerd worden. Heb je een eerste bestelling al betaald, kun je een bijkomende overschrijving doen. 

Eventueel teveel betaalde bedragen worden terugbetaald. 

Een bestelling annuleren doe je door alle aantallen op de bestelbon te wissen en bovenaan op 

of onderaan op te klikken. 

Je annuleert de bestelling door op te klikken. 

Wij staan open voor alle opmerkingen en verbeteringen die onze leden aanbrengen. Stuur je bemerkingen 

naar info@veltwichelen.be 
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