Bestelling plaatsen bij CameraCadabra
Het is echt heel eenvoudig om uw fotobestelling te plaatsen. Hieronder een korte instructie.

U kopieert het wachtwoord naar uw klembord en drukt op [foto’s weergeven]

In het volgende scherm plakt u het wachtwoord en druk op [Inloggen]

U krijgt nu de volledige galerij bewerkte foto’s te zien met watermerk.
De foto’s die u leuk vindt kunt u aanduiden met het

De foto’s die u wenst te ontvangen kunt u in het winkelwagentje plaatsen

Als u op het winkelwagentje klikt, krijgt u het volgende te zien:

Hier krijgt u een lijst met wat verkrijgbaar is in deze galerij.
Wil je alle beelden ineens aankopen, zet dan aantal 1 naast Alle beelden aankopen.
Wil je enkel deze foto in je winkelmandje, zet dan aantal 1 naast Foto aankopen. Het aantal beelden
dat in de reportage is inbegrepen vul je op deze manier in. Straks kun je dan met je coupon deze
beelden gratis downloaden.
Zo ook met eventuele andere opties die hierbij staan.

In dit voorbeeld werd 1 foto in het winkelmandje geplaatst. Wil je er nog meer in plaatsen dan klik je
op [Blijven winkelen]. Ben je klaar met je aankopen, ga dan naar [kassa]

Aan de linkerkant krijg je je besteloverzicht te zien. Dit controleer je even.
Hier kun je nu ook je Couponcode invoeren (zie de mail die je hebt gekregen).
Neem je alle beelden dan vul je de couponcode NIET in.

Aan de rechterkant van het besteloverzicht, vult u de lege velden in.
Klik daarna op [Volgende]

Indien u WEL een couponcode heeft ingevoerd
Dan krijgt u het volgende overzicht te zien. Klik op [Volgende] en vervolgens op [Bestelling plaatsen]
om uw download onmiddellijk in uw mailbox te ontvangen.

Indien u GEEN een couponcode heeft ingevoerd
Krijgt nogmaals een overzicht van alle ingevulde gegevens te zien. Klik op [Volgende] om over te gaan
tot de betaling.

Betalen kunt u met PayPal of via overschrijving.
Kies de beste optie voor u.
Kiest u voor PayPal dan ontvangt u uw digitale bestelling onmiddellijk na het betalen via mail.

Indien u kiest voor offline betaling dan doet u de overschrijving. Zodra het bedrag op de rekening
staat, krijgt u ook uw beelden.

