Stappenplan: "Hoe bestel je lenzen via iLens.be/vanommeslaeghe?
Heeft u lenzen nodig? Dan kan u deze online bestellen via de website
ilens.be/vanommeslaeghe en bij u thuis laten leveren.
Wij geven u volgend stappenplan mee zodat u er gemakkelijk wegwijs uit geraakt.
Veel succes!
Ga naar de website www.ilens.be/vanommeslaeghe
Neem uw vorige lenzendoosjes, eventueel ook lenzenproduct + betaalkaart bij de hand!

Kies uw lens en/of uw lenzenvloeistof
•

Kies uw juiste type contactlens: dag-, week-, of maandlenzen

•

Daarna krijgt u een overzicht per categorie

•

Klik op uw type

•

Vul nodige parameters in: sterkte, diameter, radius/bc

•

Geef het aantal in die u wenst

•

Klik op "In winkelwagen"

U kunt ook uw lenzenvloeistof kiezen
•

Klik dan op "Verder winkelen"

•

Klik terug op bestel lenzen bovenaan

•

Nu ziet u in de linker kolom lenzenvloeistoﬀen staan

•

Klik op lenzenvloeistoﬀen

•

Zoek uw juiste type lenzenvloeistof

•

Vul het aantal in en klik op "In winkelwagen"

•

Klik op "Bestelling plaatsen"

Controleer uw bestelling
Als alles correct is, klikt u op "Ga verder naar de volgende stap"

Uw persoonlijke gegevens
•

Vul uw gegevens in of meldt u aan als bestaande klant

•

Dit kan u doen indien u eerdere bestellingen heeft geplaatst

•

Vink "Thuis laten leveren" aan en kies uw betaalmethode

•

Vink "Acount aanmaken voor volgende aankopen" aan indien u nog bestellingen via iLens
zult plaatsen

•

Controleer nog even uw besteloverzicht

•

Klik op "Bestelling plaatsen en verder naar betaling"

Betaaloverzicht
•

Vul eerst de nodige kaartgegevens in

•

Daarna gaat u naar de vervolgpagina

•

Volg de instructies die u krijgt

Bevestiging
•

Na de betaling wordt u automatisch terug naar de website doorverwezen

•

U krijgt een melding dat de bestelling gelukt is

•

Tenslotte ontvangt u een bevestigingsmail met uw besteloverzicht

Hartelijke dank voor uw bestelling!
Uw lenzen worden nu zo spoedig mogelijk bij u thuis geleverd.

* ! De factuur kan ingediend worden bij uw ziekenfonds voor terugbetaling (nog vignet opkleven).

