Zaadlijst 2018 - 2019

Bestellen via een Excel bestand in stappen:

1) Open het bestand Zaadlijstwebsite2018 - 2019
2) Sla dit bestand op onder een andere naam, bij voorkeur uw
lidmaatschapnummer
3) In kolom B kunt u de gewenst aantallen invullen, voor vervangnummers typt u
een 0 in
4) Na het invullen van uw bestelling kunt u in B1 het popupvenster activeren met
het selectievakje, zie rode cirkel.
5) Maak in het popupvenster de selectie voor (Lege cellen) ongedaan
Het resultaat is een overzicht van uw bestelling inclusief de vervangnummers
Raadpleeg de helpfunctie van Excel indien u meer wilt weten over de
mogelijkheden.

Belangrijk: Op de wijzingen in kolom B en de twee H cellen na, graag geen wijzigingen
aanbrengen in andere rijen, kolommen of cellen kleuren. Het toegezonden bestand
wordt namelijk ingelezen om vooraf te bepalen wat er besteld is. Het wel wijzigen
betekent vaak dat u het bestand opnieuw moet aanleveren.
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6) Sla het bestand nogmaals op
7) Zend een email voorzien van uw adresgegevens, lidmaatschapnummer en het
bestand als bijlage naar: zaden@succulenta.nl

Bestellers die lid zijn van Succulenta:
Wacht met de betaling van de zaden op de rekening, deze ontvangt u tegelijk met de
zaden. Uw voordeel is, dat u alleen bestelde soorten ontvangt en geen vervangers, tenzij
u dat uitdrukkelijk wenst.
Bestellers die geen lid van Succulenta zijn:
Geef in de email aan of u direct bij bestellen betaalt en op welke wijze. Geef wel
voldoende vervangers op. Op verzoek zenden we u eerst een rekening tegen een
vergoeding van € 2, -. In dit geval ontvangt u alleen bestelde soorten en geen vervangers.
De zaden worden verzonden na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
Minimumbestelling
Voor elke bestelling geldt een minimum bedrag van € 7,50 per bestelling, exclusief de
portokosten van € 1,50. Op kleinere bestellingen wordt door ons niet gereageerd. U
hoort er niets meer over.
Bij een bedrag van de rekening boven € 17,50 exclusief verzendkosten nemen wij de
verzendkosten voor onze rekening. Indien u bestelt voor een bedrag dat vrijwel gelijk is
hieraan, kan het bedrag lager uitkomen door het uitverkocht zijn van enkele soorten,
waardoor de verzendkosten alsnog voor uw rekening komen!
Wijze van betaling
In Nederland en binnen de E.E.R kunt u kosteloos geld over maken door storting van het
bedrag, onder vermelding van het notanummer, op bankrekening( IBAN):
NL22INGB0000014465 t.n.v. Beheerder Clichéfonds Succulenta.
Opmerking : Bij andere manieren van betalen uit het buitenland dient u rekening te
houden met eventuele bankkosten.
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