
Order proces 
 
Als u het artikel hebt gevonden dat u wilt bestellen bij  LOLA ROSE MARKET 
klikt u op de knop 'toevoegen aan winkelwagen'. Vervolgens krijgt u een 
duidelijk overzicht van alle artikelen die u in uw winkelwagen heeft. U kunt 
ervoor kiezen om verder te gaan met winkelen of om uit te checken. Wilt u 
verder winkelen, dan kunt u uw winkelwagen altijd in de rechterbovenhoek 
terugvinden. Als u gaat uitchecken dan krijgt u een overzicht van uw 
winkelwagen te zien. Hier kunt u alle producten in uw winkelwagen 
controleren en kunt u de aantallen veranderen. Onder het overzicht vindt u 
een veld waar u een couponcode kunt invullen als u die heeft.  
 
Volg dan onderstaande stappen: 
 
Account 
Als u al geregistreerd bent op onze website dan kunt u ervoor kiezen om in te 
loggen. Als u een nieuwe klant bent, vul dan alstublieft alle benodigde velden 
in. Vul daarna uw afleveradres in. Onder het adresveld kunt u kiezen of u 
hetzelfde adres als factuuradres wilt gebruiken of een ander adres. Als u een 
ander adres wilt gebruiken, vink dan het vakje aan en vul het factuuradres in. 
Nadat u het formulier correct heeft ingevuld klikt u op de knop 'bewaren' om 
door te gaan naar de tweede stap. 
 
Leveringswijze 
Sommige aangegeven producten kunnen alleen worden opgehaald.  

Het ophaaladres is: Zamenhofstraat 112 unit 4, 1022 AG Amsterdam. 

 
Uw pakket wordt geleverd met koerier service via POST NL. U kunt zien wat de 
kosten en de levertijd zijn onder verzenden. U kunt ervoor kiezen een bericht 
achter te laten als u speciale verzoeken heeft..  Als u alle opties heeft 
doorgenomen, lees dan zorgvuldig onze algemene voorwaarden en als u 
akkoord gaat, klik dan vink dan het vakje aan. 
 
Kies uw wijze van betalingU heeft drie betalingsmogelijkheden waaruit u kunt 
kiezen: 

● Ideal 
● Creditcard  
● Paypal  



 
Als wij de betaling hebben ontvangen ontvangt u een e-mail ter bevestiging dat 
uw betaling is geaccepteerd en een e-mail met de factuur waar u de details van 
uw bestelling kunt vinden.Zodra wij de bestelling aan u hebben verzonden 
ontvangt u een e-mail met een track & trace code, zodat u uw bestelling kunt 
volgen en het tijdstip van levering nagaan. 
 


