
Stappenplan bestellen bouwdorpkaartje. 

1. Zorg dat u de printer heeft aangesloten op uw computer, zodat u op het eind van het stappenplan
het betaalbewijs kunt afdrukken. 

2. Ga op de welkomstpagina naar de oranje knop waar Bestel je kaartjes  staat en klik daar op.

Geef aan hoeveel kaartjes u 
wilt bestellen. U kunt per 
opdracht maximaal 5 kaartjes 
bestellen. U ziet dat de 
totaalprijs wordt aangepast 
(Prijs voor 2018 is € 17,50). 
Prijs op afbeelding is een 
voorbeeld. 

Vul bij het emailadres uw email in, daar worden de gegevens van de kaarten naar toe gestuurd. Daar 
staat ook een Ordernummer op. Dit is niet uw betaalbewijs, dat vindt u een aantal stappen verder 
nadat u betaald heeft met IDEAL.  

3. Vul de gegevens van uw kind (eren) in.

Graag de gegevens volledig invullen. Deze 
gegevens komen te staan op de 
bouwdorpkaart.  

Kijk goed hoe de geboortedatum moet 
worden ingevuld.  Er staat een voorbeeld bij. 

Bij bijzonderheden ook écht bijzonderheden 
invullen. Gebruikt het kind bijvoorbeeld 
medicijnen, dan geven we dat door aan Het 
Rode kruis.  

Heeft u alles ingevuld klik dan op de knop 
Verzenden.  



4. Controleer de gegevens:

Hier ziet u het overzicht van uw 
bestelling. Tevens ziet u daar het 
ordernummer (dus nummer 10) 
staan. Dat nummer staat op het 
betaalbewijs wat u kunt printen , 
als u met IDEAL heeft betaald.  

Klik nu op de knop Betalen met 
IDEAL.  

5. Klik op de knop IDEAL.

6. Kies voor de bank die voor u van toepassing is.
Klik op het pijltje en kies uw bank uit.
Klik daarna op de knop Akkoord.

7. U komt nu bij uw bank terecht en u kunt hier nu uw gegevens invoeren .   Heeft u de gegevens
ingevoerd ,dan komt u bij transactiegegevens terecht. U gaat nu uw bedrag betale n via uw bank.

8. U komt nu in uw scherm met transactiegegevens. Dat ziet er mogelijk als volgt uit:

Hierboven ziet u de Transactie informatie (een voorbeeld) . Daar staat het bedrag en onderaan staat 
het Ordernummer, in dit geval is dat nummer 1. Door op de knop Print rekeningoverzicht en 
bevestiging te klikken, wordt uw betaalbewijs afgedrukt. Op dat bewijs staat ook ordernummer 1 
afgedrukt.  

Dit is dus het bewijs dat u betaald heeft, dit brengt u mee op de ophaaldag van de kaarten in 

het Uitpunt. 




