Instructie Kentalis webshop bestelling

Volg de stappen in deze instructie om via de Kentalis webshop één of meerdere
cursussen met een onderwijs- of ondersteuningsarrangement te bestellen. Je kunt de
betreffende cursussen op verschillende manieren vinden in de webshop
(shop.kentalis.nl).
1. Klik op de Categorie ‘Cursussen’:

2. Gebruik de filters in de linker kolom om tot een steeds kleinere selectie
resultaten te komen, afhankelijk van waar je naar op zoek bent (b.v.
Organisator: Ambulante Dienst, Wel/niet gepland: gepland, Plaatsnaam:
Nijmegen), of…
3. …zoek direct op cursuscode of titel, in de zoekbalk bovenin het scherm:

Als je de juiste cursus hebt gevonden, klik je op de titel van de cursus, of op de knop
‘Meer details’:

Een cursus kan op meerdere data en locaties gegeven worden. Kies de uitvoering naar
keuze in de rechterkolom door erop te klikken. Je krijgt meer details van die cursus te
zien en het aantal beschikbare plekken.
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Nog iets verder naar onderen kan je de cursistgegevens invoeren van de cursist die de
cursus gaat volgen.
Na het invoeren van de cursistgegevens verschijnt er vanzelf de optie om nog een
cursist in te schrijven. Ben je klaar met cursisten toe te voegen, klik dan op ‘Toevoegen
aan winkelwagen’. Klik vervolgens op de rode button ‘Winkelwagen bekijken’ bovenaan
de pagina.
Je krijgt een overzicht te zien van je bestelling, plus de door jou ingevoerde cursistgegevens. Controleer de gegevens.
Is alles correct, selecteer dan een betaalmethode in de rechterkolom. Heeft de school
waar je werkzaam bent een onderwijs-of ondersteuningsarrangement met een Kentalis
AD, kies dan voor de betaalmethode ‘Op onderwijs- of ondersteuningsarrangement’.
Vul de naam van je school in, de naam van je Ambulante Begeleider en de
organisatie/regio waar deze AB’er werkzaam is:

Vink het vakje bij de Algemene Voorwaarden en de Privacy Voorwaarden aan en klik
op Bestellen.
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Je komt in het laatste scherm, het checkout scherm. Vul onder Adresgegevens alle
benodigde velden in. Klik daarna op ‘Plaats bestelling’, en vervolgens nogmaals op de
rode button ‘Plaats bestelling definitief’ die dan verschijnt.
Het email-adres wat opgegeven is bij Adresgegevens op het laatste scherm ontvangt
de orderbevestiging vanuit de webshop. Het email-adres wat bij de cursistgegevens is
opgegeven ontvangt de inschrijfbevestiging vanuit de Kentalis Leeromgeving met
inloginstructies.
Bij de betaaloptie ‘Onderwijs- of ondersteuningsarrangement’ vindt er geen afrekening
plaats! De orderbevestiging vanuit de webshop is dus geen factuur, ook al staat hier
wel een cursusprijs op vermeld.

