
Stap 1

Ga naar plus.nl en klik rechtsboven op Inloggen.

Ben je al ingelogd, ga dan direct door naar stap 3.



Stap 2

Log in met je bestaande Mijn PLUS account of vul je e-mailadres in en 
kies voor ‘Ga verder als nieuw klant’ om je te registreren.



Stap 3

Nu je bent ingelogd kun je producten toe gaan voegen aan je winkelwagen. Klik 
linksboven op Producten om de productcategoriëen weer te geven. Wanneer je op 

een categorie klikt worden de producten van deze categorie getoond. 



Stap 4

Door op het + teken te klikken voeg je het product toe 
aan je winkelwagen.



Stap 5

Nadat je alle producten hebt toegevoegd zie je rechtsboven je bestelbedrag staan. 
Wanneer je hier met je cursor op gaat staan zie je een overzicht van jouw bestelling. 

Klik op ‘Winkelwagen bekijken’ om alle producten in je winkelwagen te bekijken.



Stap 6

Nu zie je een overzicht van de door jou gekozen producten in je winkelwagen.
Klik op ‘Naar bestellen’ om te kiezen tussen bezorgen of ophalen, een tijdsblok te kiezen, een 
kortingscode in te vullen, aan te geven of een zegels wilt ontvangen en op te geven of je een 

alternatief product wilt ontvangen.



Stap 7

Klik onderaan de pagina op ‘Volgende’ om je betaalmethode te selecteren.



Stap 8

Je hoeft jouw bestelling pas te betalen bij ontvangst. 
Klik op ‘Volgende’ voor een overzicht van jouw bestelling.



Stap 9

Op deze pagina zie je een overzicht van jouw bestelling. 
Wanneer je een bestelling plaatst voor over minimaal twee dagen, heb je de mogelijkheid om je bestelling nog aan te passen. 

Staat je ophaal-/bezorgmoment bijvoorbeeld op donderdagmiddag; dan kun je jouw order tot dinsdag 23:59 uur nog wijzigen.

Om je bestelling te plaatsen klik je op ‘Bestelling plaatsen’.



Stap 10

Nu is je bestelling geplaatst! 
Op deze pagina krijg je een overzicht te zien van jouw 

bestelling. Laat die boodschappen maar komen!


