
Beste cursist  

Het aankopen van de messen verloopt digitaal 

via de website www.couteaux-co.be.   

Alle aangekochte messen worden gegraveerd  

met naam en voornaam. Dit voorkomt enerzijds 

diefstal en zorgt er anderzijds voor, dat messen 

die achterblijven, aan de eigenaar kunnen terug-

bezorgd worden. 

Deze site wordt volledig beheerd door onze leve-

rancier van de messen, de firma Couteaux & Co 

uit Kortrijk. De website werkt zeer eenvoudig en  

er is geen vergissing mogelijk omdat we met een 

unieke schoolcode werken. De betaling gebeurt 

via overschrijving. De messen worden aan huis 

geleverd. 

Bestelinformatie 

messen 

Kok & Kelner in 1 jaar 

Levering 

Alle messen worden enkel thuis geleverd.  

Onder geen enkele voorwaarde levert onze 

leverancier op een andere locatie. 

De bezorgingsdienst biedt het pakket tot 2 

keer aan (voor de normale verzendingskost 

van € 9) . Voor de 3de aanbieding worden er 

extra kosten (bovenop de € 9) aangerekend.  

Vragen? 

Gebruik steeds de unieke bestelcode in al je 

communicatie naar Couteaux & Co.   

Zo vinden zij onmiddellijk de desbetreffende 

bestelling terug.  

Contact: bij voorkeur via e-mail  

info@solinger.nl 

(telefonisch: +31 546 81 88 52,  

gesloten op zaterdag en zondag) 

 

Couteaux & Co 

www.couteaux-co.be 

info@solinger.nl 

http://www.couteaux-co.be


Start: online shop 

 Ga naar www.couteaux-co.be 

 Klik op ‘online shop’ 

 

 

 

 

 

Stap 1 van 4: inloggen 

 Geef je klantencode in: EJSP  

 Klik op ‘Volgende’ 

 Start → Stap 1 →  Stap 2 → Stap 3 →   Stap 4 → Einde 

Stap 2 van 4: artikelkeuze 

 Verplicht: vul de naam (max. 15 letters) én  

initialen (max. 3 letters) in voor de gravure*. 

 De messenset bovenaan = wat je nodig hebt; 

losse items kan je eventueel apart bestellen.  

 Klik op ‘Volgende’ 

 

 

Stap 3 van 4:  

contactgegevens 

 Je krijgt een eerste overzicht van je bestelling. 

 Vul je Naam en Voornaam in;   

(1 hoofdletter, rest in kleine letters a.u.b.)   

het adres = het leveringsadres (!),   

vergeet het huisnummer niet;  

vul je  telefoonnummer in;  

vul je e-mailadres** in, controleer dit goed! 

 Klik op ‘Verder’  

Stap 4 van 4: bevestiging 

 Je krijgt het volledige overzicht van je  

bestelling en de kostprijs.   

Wijzigen kan door op ‘Terug’ te klikken. 

 Klik rechts onderaan op ‘Bestellen’.  

Een automatische mail wordt nu naar het 

opgegeven e-mailadres gestuurd*. 

 

 

Einde: betalen** 

 In de e-mail* krijg je de betalingsgegevens 

samen met je unieke bestelcode.  

 Vermeld bij de mededeling van je   

betaling je unieke bestelcode! 

 De uiterste betaaldatum is 15 augustus. 

* De verwerking gebeurt computergestuurd.  

De ingegeven tekst wordt letterlijk overgenomen op 

de messen. Indien er gelijkaardige namen of initialen 

zijn, worden deze automatisch van een volgnummer 

voorzien.  

** De bevestiging van de bestelling en de gegevens 

voor de betaling worden hier naartoe gestuurd. 

* Indien je geen bevestigingsmail ontvangt   

binnen 24u, wil contact opnemen met  

Solinger op +31 546 81 88 52. 

 ** Alleen betaalde messen worden gegraveerd. 


