
Geachte klant,

hartelijk bedankt voor het bezoeken van onze nieuwe onlineshop. We hopen dat het u zal bevallen!
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!
Hier begeleiden we u stap voor stap door de onlineshop en laten we u alle gloednieuwe functies zien! 
Geniet ervan!

Team Ofa Nederland

ONLINESHOP

Deze onlineshop wordt zowel door particulieren als door de vakhandel gebruikt. Daarom is het belangrijk 
om eerst te bepalen:

Wat voor klant bent u?

Winkelt u privé (prijzen incl. BTW getoond), of winkelt u zakelijk (prijzen excl. BTW getoond)? 

A.   U winkelt privé 

Indien u privé winkelt, heeft u de keuze om meteen in te loggen, of u pas bij het plaatsen van uw bestelling 
aan te melden / in te loggen. 

Inloggen / aanmelden doet u door op “Mijn account” rechtsboven op de HOMEPAGE te klikken.



U belandt dan op de INLOGPAGINA

Heeft u nog geen account bij ons, kies dan “Uw gegevens invoeren” bij “Nieuwe klant?”.

U belandt vervolgens op de KLANTREGISTRATIE PAGINA

Kies bij “Soort aanmelding” voor de optie “Particulier”, en vul  verder uw persoonlijke gegevens in.

Klik op de knop “Registreer” om u te registreren. U bent dan bij ons geregistreerd en kunt gelijk verder met 
winkelen. Daarnaast krijgt u van ons een email op het door u aangegeven email adres, als bevestiging van uw 
registratie. Alle getoonde prijzen zijn consumentprijzen incl. BTW. Ook ziet u nu uw naam linksboven op het 
scherm van de Ofa onlineshop.



B.   U winkelt zakelijk 

Indien u zakelijk winkelt, dient u eerst een account aan te maken, zodat toegang tot het vakhandel- gedeelte 
mogelijk wordt, u alle vakhandelsprijzen excl. BTW kunt zien, en u uw orders kunt plaatsen.

Het aanmaken van een account of inloggen doet u door op “Mijn account” rechtsboven op de HOMEPAGE te 
klikken.

Heeft u nog geen account bij ons, kies dan “Uw gegevens invoeren” bij “Nieuwe klant?”.



U belandt dan op de KLANTREGISTRATIE PAGINA

Kies bij “Soort aanmelding” voor de optie “Zakelijk”, en vul  verder uw persoonlijke gegevens in.

Klik op de knop “Registreer” om u te registreren. Na controle van de aanmeldgegevens ontvangt u van ons een 
mailbericht met een persoonlijke inlogcode, welke 24 uur geldig blijft. 

Na het klikken op de link in dat mailbericht kunt u eenvoudig een wachtwoord aanmaken. Daarna heeft u uw 
registratie voltooid en kunt u gelijk verder met winkelen. 

Verder krijgt u van ons een email op het door u aangegeven email adres als bevestiging van uw registratie. Alle 
getoonde prijzen zijn vakhandelsprijzen excl. BTW. Ook ziet u nu uw naam linksboven op het scherm van de 
Ofa onlineshop.



BESTELLING PLAATSEN

Nieuwe functie: u kunt op de homepage direct naar het bestelproces voor confectiebestellingen gaan, wan-
neer u op de startpagina op “Bestel nu” klikt.

Via de webshop is het niet mogelijk om maatwerk bestellingen te plaatsen. Voor informatie over het bestellen 
van maatwerk, neem dan contact met ons op door op “Neem contact op” te klikken.

Ook kunt u voor confectiebestellingen klikken op de knop bovenaan de pagina:

U kunt dan meteen naar een groep artikelen of het gewenste artikel navigeren.



Nieuwe functie: er is nu ook een speciale snelle bestelfunctie. Hier kunt u eenvoudig het artikelnummer van 
het benodigde product invoeren en het direct aan uw winkelmandje toevoegen!



CONFECTIE BESTELLING

Kies de categorie van het door u gewenste assortiment.

U kunt kiezen uit: 

Orthopedie, Medische compressie, Steun- en reiskousen en Accessoires.

Of kies direct voor de kwaliteit: 

Lastofa, Memory, Gilofa, Dynamics, en Dynamics Plus.



VOORBEELD BESTELLING

Dit ziet u als u bijvoorbeeld voor Steun- en reiskousen of Gilofa zou kiezen:

Selecteer vervolgens de gewenste kwaliteit. U kunt kiezen uit de volgende kwaliteiten:

- Gilofa 2000
- Gilofa Travel
- Gilofa Fine
- Gilofa Style
- Gilofa Med



Dit ziet u als u bijvoorbeeld voor Gilofa 2000 zou kiezen:

Voor meer informatie over het product, klikt u op “Productinformatie”:



Op de product pagina is nog veel “wazig” en niet te selecteren. Dit zal veranderen als u uw keuze specificeert. 

Stel, u selecteert de kwaliteit Gilofa 2000 Aloë Vera, in maat 42 – 44 (III). 

Op datzelfde moment worden de daarbij te kiezen opties selecteerbaar; de kleuren Wit, Zwart, Beige en 
Marine.

Als u uw kousen met alle gewenste specificaties geselecteerd heeft, klikt u op de knop “In winkelwagen”, wel-
ke nu niet meer grijs is. Ook wordt nu de prijs van het artikel getoond.



WINKELWAGEN

Hierna is uw bestelling zichtbaar in uw Winkelwagen:

U kunt nu, als u tevreden met uw keuze bent, het bestelproces vervolgen door op “Bestel 1 produkt” te klikken.

Indien u nog niet was ingelogd, verschijnt de Inlog / aanmeld pagina. Was u reeds ingelogd, dan verschijnt 
de Bestelpagina:



U kunt nu uw accountgegevens controleren en eventueel een ander afleveradres aangeven. Vervolgens kunt u 
op de knop “Volgende” klikken.

Nu belandt u op de Betaalpagina, waar u de verschillende betaalopties geboden wordt.



BETAALWIJZE

- iDeal
iDEAL is vertrouwd betalen via internetbankieren van uw eigen bank. Na het bevestingen van uw bestelling, 
wordt u doorgestuurd naar uw eigen online bank omgeving waar u de betaling kunt afronden. Met iDEAL 
betaalt u geen extra transactiekosten.

- IBAN
U maakt zelf het bedrag over naar onze rekening. Wij verwerken de order als de betaling door ons ontvangen 
is.

- Op rekening
Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Alleen voor zakelijke klanten.

Nadat u uw betaalwijze aangegeven heeft, klikt u op de knop “Volgende”. U belandt vervolgens op de 
Overzichtspagina.



Bij het klikken op de knop “Bevestig order” wordt uw order definitief geplaatst.

Ook ontvangt u een mailbericht met de bevestiging van uw bestelling in uw mailbox.

Als u uw bestelling geplaatst heeft, wordt deze zichtbaar in het menu Orderhistorie:



Mocht u na deze korte handleiding nog vragen hebben, neem dan a.u.b. contact met ons op, zodat wij u snel 
verder kunnen helpen.

Ofa Nederland
Stevensstraat 35
5843 AB  Westerbeek
T. 0485 385123
E. info@ofa-nederland.nl

Veel plezier met winkelen!


