Hoe kunnen familie en vrienden een geschenk kopen van jullie geboortelijst?
Familie en vrienden kunnen uiteraard ook nu artikelen schenken op je geboortelijst!
Voor schenkers zijn er 2 mogelijkheden momenteel:
•
•

Optie 1 = Schenkers kunnen artikelen online betalen. Voor de betaalde artikelen vragen jullie als
ouders dan een afhaling aan via het webformulier.
Optie 2 = Schenkers kunnen een geschenk alleen laten toekomen in een Colruyt-winkel. Zij
kunnen dus geen gebruik maken van de afhaalservice in je thuiswinkel.

Optie 1: schenkers betalen een geschenk online
Een schenker kiest online artikelen van jullie geboortelijst en betaalt ze online. Voor de betaalde
artikelen kunnen jullie als lijstlegger dan een afhaling aanvragen via ons webformulier, of door te bellen
met je thuiswinkel.
Werkwijze:
1. Via onze online geboortelijstpagina logt de schenker in met jullie lijstnummer en het
schenkerspaswoord.

2. De schenker kiest de artikelen die hij wil schenken, geeft zijn gelukwensen mee,
en gaat naar het winkelmandje.
3. De schenker kiest als leverwijze: ‘De ouders halen de artikelen zelf af’.

4. De schenker kiest de betaalmethode.
Betalingen via bankcontact/Visa/Mastercard worden onmiddellijk geboekt.
Betalen via overschrijving kan ook, maar dan gaan er 3-5 werkdagen over vooraleer de betaling zichtbaar
is (in deze corona-periode mogelijks nog iets langer).

5. De schenker krijgt een bevestigingsmail van zijn schenking.
6. Jullie als lijstleggers zien in jullie online geboortelijst welke artikelen betaald zijn.
Voor deze artikelen kunnen jullie dan een afhaling aanvragen of je thuiswinkel bellen voor een
afspraak.

Optie 2: schenkers laten een geschenk toekomen in een Colruyt-winkel
Een schenker kiest ervoor artikelen van jullie geboortelijst zelf af te halen in een Colruyt-winkel.
Hij betaalt de artikelen ter plaatse in de Colruyt-winkel.
Voor artikelen zoals bv. kleding, speciaal voor jou bestelde artikelen die al klaarliggen in je Dreambabyof DreamLand-thuiswinkel, of babymeubelen is afhalen bij Colruyt niet mogelijk. Het systeem zal dan
automatisch optie 1 geven, nl. ‘de ouders halen zelf af’.
Werkwijze:
1. Via onze online geboortelijstpagina logt de schenker aan met jullie lijstnummer en
paswoord.

2. De schenker kiest de artikelen die hij wil schenken en gaat naar het winkelmandje.
3. De schenker kiest in stap 1 als leverwijze: ‘Ik haal de artikelen zelf af en betaal in de winkel’.

4. De schenker kiest de gewenste Colruyt-winkel.

5. De schenker krijgt een mail als hij het geschonken artikel kan afhalen in de gekozen Colruytwinkel.
6. De schenker betaalt het artikel aan de kassa bij Colruyt.

