
Handleiding online shop
 
Deze handleiding helpt u stap voor stap bij het 
online bestellen van uw producten bij Gasterij Hotel 
Molengroet. 
 
1. Ga op uw smartphone, tablet, of computer naar 
www.gasterijhotelmolengroet.nl 
2. Bovenaan de website ziet u tabbladen, kies het 
tabblad 'online store'. Indien u op uw smartphone 
op de website bent ziet u rechtsboven een menu 
die uitklapt als u hierop klikt. Hierna kunt u kiezen 
voor het tabblad 'online store'. 
3. Als u in het tabblad 'online store' bent ziet u 
foto's van de producten die u kunt bestellen. 
4. Klik op het product dat u wilt bestellen. 
5. Klik vervolgens op de knop 'in winkelwagen'. Als 
u meer producten wilt klikt u op 'voeg toe'. 



6. Als u andere producten toe wilt voegen 
gaat u met het pijltje terug (linksboven aan 
de pagina) terug naar het overzicht met 
producten. 
7. Als u klaar bent drukt u op de knop "ga 
naar de kassa'. Hier ziet u een overzicht van 
de producten in uw winkelmand. Ook ziet u 
hier het totaalbedrag. 
8. In het overzicht kunt u eventueel nog 
producten verwijderen of de aantallen 
aanpassen. 
9. Als u akkoord bent met de producten in uw 
winkelmand, vul u dan uw e-mailadres in en 
druk op bestellen. U zult via uw e-mail op de 
hoogte worden gehouden van de status van 
uw bestelling en u ontvangt via deze weg het 
factuur van uw bestelling. 
10. Voer dan uw naam en telefoonnummer in 
en klik op de knop "doorgaan". 
 



11. Kies voor afhalen of bezorgen en kies een 
datum en tijd. Op vrijdag en zaterdag tussen 
18:00 en 20:00 kunnen wij de producten 
bezorgen indien u op Droompark Molengroet 
verblijft. Anders heeft u de mogelijkheid om 
de producten af te halen bij ons afhaalluik. 
12. Klik hierna op "doorgaan" 
13. Voer de contactgegevens in en laat 
eventueel een opmerking achter. 
14. Als u alles heeft ingevuld klikt u op "ga 
naar betaling". Hier komt u in een overzicht 
waar u een betaalmethode kunt kiezen. Klik 
op de juiste betaalmethode en u wordt 
automatisch doorgestuurd naar uw bank. Voer 
uw bankgegevens in en ga akkoord. 
15. Indien de betaling akkoord is is uw 
bestelling geplaatst. U ontvangt een 
bevestiging via de mail. 
16. De Gasterij houdt u op de hoogte van de 
status van uw bestelling via de mail. 
 



17. Uw bestelling staat klaar op de 
aangegeven tijd en kunt u contactloos 
ophalen bij het afhaalluik. Als u voor 
bezorgen heeft gekozen zal onze 
bezorger de bestelling tot de deur 
bezorgen. 
 
Eetsmakelijk! 
 
Mocht u naar aanleiding van deze 
handleiding nog vragen hebben, schroom 
niet om ons te bellen op 0226- 
390555. Wij zijn op zaterdag- en 
zondag van 09:00 - 11:00 en van 18:00 
- 20:00 aanwezig.


