
Werkwijze bestellen via internet 

Als uw kind gefotografeerd is ontvangt u een inlogkaartje met daarop o.a. een loginnummer en een wachtwoord. U 

kunt met deze gegevens in loggen op onze bestelsite en uw bestelling plaatsen, dit gaat als volgt: 

- Ga naar www.photolecole.nl  

- Klik op “direct foto’s bestellen” 

- Vul hier je unieke codes (inlognummer en wachtwoord) in 

(Hebt u meerdere kinderen/inlogkaartjes dan kunt u in één keer uw bestelling plaatsen voor meerdere 

kinderen samen. Klik op de button rechts boven in beeld “nog een inlogkaartje” en voer vervolgens de 

gegevens van het andere inlogkaartje in en klik op “inloggen”) 

- Bekijk alle gemaakte opnames 

- Zie hoe leuk jij eruit ziet met jouw eigen foto op allerlei fotoproducten. 

Via het productmenu rechts bovenin kunt u surfen naar de diverse product categorieën. 

 
- Kies een leuk fotopakket met gratis groepsfoto uit of kies voor voor andere leuk fotoproducten zoals losse 

fotovellen, combivellen, fotocadeau artikelen, canvas etc.  

Bij de fotopakketten kunt u de opname veranderen op een fotovel. Klik hiervoor op “wijzig”onder het 

fotovel en kies vervolgens de opname die u op dat fotovel afgedrukt wilt hebben (U kunt géén pakketten 

samenstellen van verschillende inlogkaartjes!) 

 
- Afrekenen gaat vervolgens veilig en snel met IDEAL via uw eigen bank, via Paypal of met bankovermaken 

- Nadat uw bestelling / betaling is afgerond ontvangt u in uw mailbox een bevestiging (deze kan soms in de 

spam map terecht komen!) 

- Afhankelijk van de afspraken met de school (verzendkostenvrije periode en leveren via school of direct 

leveren op het opgegeven adres) wordt de bestelling binnen 5 werkdagen (zaterdag en zondag niet 

meegerekend!) afgeleverd bij het door u opgegeven adres of volgens de termijn afgesproken met school op 

school zelf. 

- Let op! De levertijd van foto funproducten en wanddecoratie (bijv. canvas, mok, ed.) is ongeveer 2 weken. 

http://www.photolecole.nl/

