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Inloggen
U kunt uw kledingpakket bestellen door in uw internetbrowser de volgende pagina te openen
http://schoolplaza.info/. Eénmaal aangekomen op de pagina ziet u onderstaand inlogscherm en kunt
u het juiste opleidingsinstituut selecteren. Wanneer u een keuze heeft gemaakt, klikt u op selecteer.
Vervolgens wordt er een nieuwe pagina geopend.
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Om het juiste kledingpakket te kunnen bestellen dient u een account aan te maken. Dit kunt u doen
door de lege velden in onderstaand scherm in te vullen. Wanneer u alles heeft ingevuld, klikt u op
‘’account aanmaken’’. Let op! Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord goed. Met deze
combinatie kunt u later inloggen om kledingpakket te bestellen en ordergegevens te raadplegen.
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Kleding bestellen
Eenmaal ingelogd verschijnt onderstaand scherm. Om een kledingpakket te bestellen, kikt op de
groene knop ‘’naar de webshop’’. Wanneer u hier op klikt dan wordt u doorgestuurd naar de
webshop. Hier kunt u met uw eigen account artikelen bestellen.
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Onderstaand ziet u een overzicht van de webshop. Hierin kunt u artikelen bekijken en in de
winkelwagen plaatsen. U kunt een artikel in de winkelwagen plaatsen door maat te selecteren, een
aantal in te voeren en vervolgens op de groene knop ‘’in winkelwagen’’ te klikken.
De juiste maten vindt u op het formulier dat u van een medewerker van JB Bedrijfskleding heeft
gekregen tijdens de passerie die op school heeft plaatsgevonden.

Wanneer u alle benodigde artikelen heeft geselecteerd dan kunt u verder gaan naar de winkelwagen.
Deze vindt u recht bovenin de pagina. U kunt de winkelwagen openen door op de blauw link
‘’winkelwagen te klikken).
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Wanneer u de winkelwagen heeft geopend verschijnt het onderstaande scherm. Wij raden u aan om
alle gegevens nog een keer te controleren. Mocht u per ongeluk een verkeerd aantal hebben
ingevoerd dan kunt u deze nog wijzigen.

Wanneer alle gegevens juist zijn, dan kunt de bestelling afronden en afrekenen. Dit doet u door op
de groene knop ‘’afrekenen’’ te klikken.
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Afrekenen
Voordat u het pakket kunt afrekenen dient u een keuze te maken voor afhalen of thuis laten
bezorgen. Als u deze keuze heeft gemaakt en op volgende heeft geklikt, dan kunt u de bestelling
afronden, door deze met Ideal te betalen. Dit kunt u doen door uw bank te selecteren en vervolgens
de aangegeven stappen te volgen.

Wanneer u de bestelling heeft afgerond, ontvangt u van ons een automatisch gegenereerde email. In
deze mail wordt uw bestelling bevestigd. Let op! Uw bestelling moet nog worden verwerkt bij JB
Bedrijfskleding. Zodra uw bestelling compleet is, dan ontvangt u opnieuw een email van JB
Bedrijfskleding. Hierin staat aangegeven of de bestelling wordt verzonden of bij welke vestiging waar
u de bestelling kunt afhalen.
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Vragen/klantenservice
Mocht u vragen hebben over het bestelsysteem, een order etc. dan kunt u contact opnemen met
onze klantenservice. Dit kan telefonisch of via e-mail.
E-mail: info@jb-bedrijfskleding.nl
Tel.
058 744 00 16
Wij zijn te bereiken tijdens de onderstaande openingstijden;
Ma-vr 09:00 – 17:00
Za
10:00 – 16:00
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