
Aanmelden voor producten 
van de website Egyptologie.nl 

Opmerking vooraf 
Op alle pagina’s van de website www.egyptologie.nl staat aan de rechterzijde een omkaderde 

mededeling: Egyptologische nieuwsbrief Aanmelden kan via ‘Nieuwsbrief’. Deze rode button is alleen 

bedoeld om aan te melden voor de digitale Nieuwsbrief en dus niet voor het bestellen van de op de 

website vermelde producten. 

Procedure 
Wanneer u zich zou willen aanmelden voor een cursus, lezing, masterclass of rondleiding volgt u de 

onderstaande stappen. Deze procedure geldt ook voor het bestellen van boeken of syllabi. 

Deze procedure geldt echter niet bij het aanmelden voor een reis. U kunt een inschrijfformulier voor 

een reis aanvragen door een e-mail te sturen naar info@egyptologie.nl. 

Sommige producten zoals cursussen worden op meer locaties aangeboden. In dat geval zal op de 

productpagina van de betreffende cursus een vermelding ‘Plaats’ worden weergegeven. 

Kies eerst een locatie door te klikken op het witte vakje ‘Kies een optie’. Na uw keuze verschijnt de 

button: ‘Aanmelden’ in beeld. Wanneer slechts één locatie mogelijk is, staat de button: ‘Aanmelden’ 

reeds in beeld. 

Wanneer u op de knop ‘Aanmelden heeft geklikt’ verschijnt bovenin beeld de melding dat het 

product aan uw winkelmand is toegevoegd. In enkele gevallen staat er ‘winkelwagen’ in plaats van 

‘winkelmand’. Daarnaast staat de knop ‘Bekijk winkelwagen’. Via die knop kunt u uw producten in uw 

winkelmandje/winkelwagen bekijken. U kunt eventueel andere producten toevoegen aan uw 

winkelmandje. Bij een eventuele vergissing kunt u producten uit uw winkelmandje verwijderen door 

op het rode x-je te klikken aan de linkerzijde van het vermelde product.  

Uw winkelmandje ziet u op elke productpagina rechts bovenin staan. Via het pijltje dat naast het 

bedrag staat, kunt u uw winkelmandje bekijken of direct naar ‘afrekenen’ gaan. 

Wanneer u klaar bent met winkelen, klikt u vanuit uw winkelmandje op de button ‘Doorgaan naar 

afrekenen’. 

Indien u een account bezit op de website en ingelogd bent, dan komen hier automatisch uw 

gegevens te staan. 

Indien u niet ingelogd bent, dan kunt u nu inloggen. 

Indien u nog geen account heeft, vult u op deze pagina uw gegevens in. Onder uw gegevens treft u 

een vakje aan dat u kunt aanvinken om een account aan te maken. Als u dat doet, hoeft u bij 

volgende bestellingen niet opnieuw uw gegevens in te vullen. Maar u kunt ook bestellen zonder een 

account aan te maken. 

http://www.egyptologie.nl/


Bovenaan wordt duidelijk gemaakt dat de betaling van uw bestelling niet via een automatische 

bankoverschrijving verloopt. Na uw bestelling ontvangt u van ons nog een factuur per e-mail of per 

post. 

Nadat u de algemene voorwaarden heeft gelezen, vinkt u het kleine vierkante vakje ‘Ik ga akkoord 

met de algemene voorwaarden’ aan. 

Tot slot klikt u op de button ‘Bestelling plaatsen’. 

U krijgt nu een geautomatiseerd bericht in beeld dat uw bestelling is geplaatst. 

Na uw aanmelding voor een cursus, lezing, masterclass of rondleiding ontvangt u van ons binnen een 

paar werkdagen een schriftelijke bevestiging per e-mail. Dat is dan tevens de factuur. 

Na uw bestelling van een boek of syllabus ontvangt u van ons eerst een schriftelijke bevestiging per 

e-mail. Daarna wordt uw bestelling samen met de factuur per post verzonden.  


