Handleiding ringen bestellen
Hoe gaat het bestellen van ringen via de website.
1. Als eerste stap moet u zich registreren op de ringen website (ringen.parkietensocieteit.nl),
hiervoor heeft u een emailadres nodig**. Als u de gegevens in het invulscherm heeft
ingevuld wordt er, vrij snel, automatisch een email naar het door u opgegeven emailadres
gestuurd. In deze email staat een bevestigingslink (een controle tekst).
2. Als u op deze bevestigingslink klikt wordt uw registratie geactiveerd.
Deze stap vinden wij nodig om zo te controleren dat het echt om uw emailadres, en dus ook
om uw gegevens gaat. Bij een aantal emailadressen komt deze automatische email in uw
SPAM-box, controleer de inhoud van deze box dus voor u actie onderneemt.
U kunt hierna met uw opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord ringen bestellen. Pas als u
ingelogd bent, kunt u de ringprijzen zien.
Uw gegevens kunt u blijvend gebruiken, bewaar deze dus goed. Als u uw gebruikersnaam en/of
wachtwoord kwijt bent, dan kunt u deze bij de webmaster opvragen.
3. Als uw registratie afgerond is, dus u heeft op de bevestigingslink (controletekst) uit de email
geklikt, dan kunt u ringen bestellen.
U gebruikt uw gebruikersnaam en uw wachtwoord, en nu bent klaar om uw ringen te gaan
bestellen.
4. U kiest voor de ringen waar u uw bestelling mee wil starten, het maakt niet uit met welke
ring u start.
Bij de aluminium ringen maakt een keuze of u blanke aluminium of gekleurde aluminium
ringen wilt.
5. Dan het ringstartnummer. Hier heeft u 4 keuze mogelijkheden.
6. Als laatste stap voor deze ringmaat is het klikken op de knop “Toevoegen aan uw
ringenbestellijst”.
7. Als u meer ringmaten nodig heeft klikt u op de knop “Terug naar het ringenoverzicht” en
kiest de volgende ringmaat.
U kunt ook wisselen van aluminium naar staal en anders om, ook de volgorde van de
ringmaat is niet belangrijk. U betaald per bestelling administratie- en verwerkingskosten.
Zorg er dus voor dat u al uw ringen in één keer besteld.
Let op! Als u ringen met verschillende levertijden besteld kan geldt de langste levertijd
omdat de ringen over het algemeen in een keer naar u verzonden worden.
8. Als u klaar bent met al uw benodigde ringen klikt u op de knop “Uw bestelling afronden”.
9. U ziet nu uw gegevens, als deze goed zijn kunt u verder. Dit doet u door op de knop
“Volgende” te klikken.
10. Nu komt u in het betaalscherm, u kunt kiezen tussen betalen via iDeal, PayPal of
BanContact. Voor de meeste mensen in Nederland is iDeal het makkelijkst, u betaald direct
met uw eigen bank. U geeft hier bij iDeal aan via welke bank u wil betalen. Het echte betalen

met iDeal of PayPal doet u aan het eind van de bestelling.
Als u niet kunt internetbankieren kiest u voor het bedrag zelf overmaken.
11. Vervolgens kiest u voor de optie “ik ben PS abonnee” en klikt weer op “Volgende”.
Nu komt u op de één na laatste pagina, u ziet een overzicht met uw bestelling.
12. In het blok kunt u een opmerking bij de bestelling plaatsen. U zet een vinkje voor akkoord
van de ALGEMENE VOORWAARDEN en RETOURBELEID. En klikt op “Ringenbestelling
voltooien”.
13. Nu komt u op de laatste pagina, namelijk de pagina waar u de betaling moet verwerken. Als
dit succesvol is verlopen is uw ringbestelling klaar. U krijgt een automatische email met alle
gegevens van uw ringbestelling.
Zolang de betaling nog niet compleet is kunt u altijd nog terug bladeren, en iets wijzigen in
uw ringbestelling.
14. Als het goed is gegaan heeft u een bevestiging van uw bestelling per mail ontvangen. Mocht
u geen mail ontvangen is er waarschijnlijk wat mis gegaan met uw bestelling. De
ringenadministratie heeft dan ook geen mail ontvangen!
Mocht er iets niet goed zijn gegaan met uw bestelling, stuur dan een e-mail met vermelding van
het probleem naar ringen@parkietensocieteit.nl .
Mocht de ringenadministratie zien dat er iets niet juist is met uw bestelling, dan wordt er per email contact met u opgenomen.
CITES-ringen
Als u ringen voor CITES-vogels nodig heeft, dan gaat de bestelling iets anders. Eerst kiest u voor
aluminium of staal. U zoekt nu uw vogelsoort op en maakt een keuze uit de mogelijkheden.
Wettelijk is voorgeschreven dat de aluminium ring gekleurd moet zijn, de stalen ring is gewoon
blank. Vervolgens geeft u de wettelijk voorgeschreven gevraagde informatie. Verder gaat het
bestellen hetzelfde als hierboven beschreven.
** Eventueel kunt u een emailadres van een kennis gebruiken, maar een emailadres kan maar
voor één ringenbesteller gebruikt worden. Regel dit dus goed met deze kennis. Als er reactie op
uw ringenbestelling gegeven wordt dan komt deze reactiemail op het opgegeven emailadres
aan. Als u geen bevestigingsemail krijgt is er waarschijnlijk iets mis gegaan.

