
Beste cursist 

Het aankopen van de messen verloopt digitaal 

via de website www.solinger.nl 

De gesmede messen worden gegraveerd met 

naam en voornaam. Bij de sets staat vermeld 

welke messen dit zijn. Het graveren voorkomt 

enerzijds diefstal en zorgt er anderzijds voor, dat 

messen die achterblijven, aan de eigenaar     

kunnen terugbezorgd worden. 

De site wordt volledig beheerd door onze        

leverancier van de messen, de firma Solinger.nl 

uit Almelo Nederland. De website werkt zeer  

eenvoudig en er is geen vergissing mogelijk     

omdat we met een unieke schoolcode werken. 

De betaling gebeurt bij het bestellen met       

Bancontact of iDeal.   

De messen worden aan huis geleverd. 

Levering 

Indien je voor 1 augustus bestelt, wordt je  

bestelling in week 35 geleverd.  

Bij een bestelling na 1 augustus dien je       

rekening te houden met een levertijd van  

2 – 3 weken. 

Alle messen worden enkel thuis geleverd.  

De bezorgdienst biedt het pakket thuis aan 

voor de verzendkosten van € 9,00. 

Het graveren van de messen is bij een bestel-

ling geplaatst voor 30 september gratis.  

Nadien wordt er € 3,00 per gegraveerd mes 

in rekening gebracht. 

Laat je messen slijpen  

bij een vakkundige slijper: 

  
Couteaux & Co 

Wijngaardstraat 1 

8500 Kortrijk  

056/21 04 36 

info@couteaux-co.be 

ww.couteaux-co.be 

 

Vragen? 

Neem contact op met Solinger.nl,  

bij voorkeur per mail via info@solinger.nl 

Gebruik in de communicatie  

de unieke bestelcode. 

Solinger.nl  

www.solinger.nl                 

Bestelinformatie 

messen 

volwassenenonderwijs 



Start: online shop 

Ga naar www.solinger.nl/spermalie 

 

Stap 1: artikelkeuze* 

Klik op de gewenste messenset  

‘cursus volwassenenonderwijs’ en 

plaats deze in je winkelmandje.  

Je kan ook losse items bestellen, 

indien gewenst, voeg deze ook toe. 

In deze stap staan hogere prijzen, je 

geniet van 30 % korting als cursist 

van Spermalie, zie volgende stap. 

 

Stap 2: kortingscode 

In het winkelmandje kun je onder 

de afbeelding van het  Artikel 

“Coupon-code toevoegen”. Vul 

hier VWOSP2021 in. 

Je ziet dat de prijzen verlagen, nu 

kun je verder naar de volgende 

stap. 

Start                 Klaar!  

Stap 3: contactgegevens 

Klik op “Doorgaan met bestellen” en 

nadien bij Eerste bestelling? op 

“Doorgaan naar kassa”. 

Onder Gegevens duid je aan 

“Particulier” * en vul je al je contact-

gegevens in.  

Duid Bezorging en Betaalwijze aan. 

Belangrijk: bij Referentie geef je op  

welke naam op de messen gegraveerd 

moet worden. Indien je de messen zon-

der gravering wilt bestellen, vul bij refe-

rentie een x in.  

Als alles correct ingevuld is, klik je op 

“Bestelling plaatsen” en kan je betalen. 

 

* Als je de bestelling wilt plaatsen op de naam van 

een BEDRIJF, moet je EERST een ZAKELIJK ACCOUNT 

aanmaken, voordat je gaat bestellen. Dit kan op de 

home pagina (klik op het logo Solinger.nl).  

 

Voer de volgende stappen uit: 

1. klik op het poppetje rechts bovenin 

2. klik op “registreer nu gratis” 

3. vink aan bij type account “zakelijk” en vul alle 

gegevens in. 

4. klik op opslaan 

 

Wij krijgen je aanmelding binnen en stellen het ac-

count voor je in. Daarna krijg je bericht dat het ac-

count klaar is voor gebruik en kun je de bestelling 

plaatsen zoals in deze folder beschreven staat. 

Stap 4: bevestiging 

Als je besteld en betaald hebt, 

krijg je van Solinger.nl een   

bevestiging hiervan via e-mail. 

Je bestelling wordt verwerkt en 

klaargemaakt voor uitlevering 

in week 35.  

Vragen? 

Neem contact op met Solinger.nl, 

bij voorkeur per mail:  

info@solinger.nl 

Gebruik in de communicatie  

de unieke bestelcode. 

Solinger.nl  

www.solinger.nl   

               


