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Beste Leerling,  

Voor de opleiding die je gaat volgen heb je een gereedschaps- en/of kledingpakket nodig. Door de 

onderlinge afspraken die wij met jou school hebben gemaakt, kun je dit pakket gemakkelijk en 

voordelig bij ons bestellen. Even verderop in deze brief vind je de inlog gegevens voor de IJZERHUIS 

webshop. Daar vind je een bestellijst waar precies op staat wat je nodig hebt. Deze lijst is in overleg 

met jouw school samengesteld, zodoende kom je gegarandeerd met de juiste spullen in de les. Het is 

eigenlijk alleen een kwestie van aangeven in de webshop welke artikelen je wilt ontvangen en daarna 

kun je via iDeal afrekenen. Je kunt in de webshop ook aangeven waar je het gereedschapspakket op 

wilt halen. Er zijn 4 afhaalpunten. Vermeldt bij je bestelling je 06 nummer dan krijg je van ons een 

berichtje als je pakket compleet is en klaar ligt. NB. Dat zal tegen het einde van de vakantie zijn.  

LET OP : bestel voor 1 Augustus zodat wij er voor kunnen zorgen dat je spullen er op tijd zijn. Bestel 

je later, dan kan het zijn dat je bestelling niet op tijd geleverd kunnen worden!  

Voor het bestellen via onze webshop zijn een aantal dingen van belang, dus lees goed hoe dit 

allemaal werkt.  Je gaat naar onze website www.ijzerhuis.nl en daar klik je op het tabblad 

“Webshop”. Dan klik je op de knop “Inloggen” je komt dan in een scherm waar je je gebruikersnaam 

en wacht woord kan invullen     

Jouw inloggegevens zijn als volgt:  

Gebruikersnaam: 221850LEERLING     Wachtwoord: Welkom                     

NB. gebruikersnaam en wachtwoord zijn hoofdletter gevoelig  

In de webshop ga je meteen naar de bestellijst waar alle benodigde artikelen voor jouw klaar staan, 

mocht je iets willen bestellen klik dan naast het artikel op “IN WINKELWAGEN” en de rest gaat 

vanzelf, rechtsboven zie je het winkelwagentje staan, als je daarop klikt kan je nog één keer 

controleren of je alles hebt besteld, bij akkoord klik je op de knop “BESTELLEN” en ga je door naar 

het volgende scherm waar je onder de kopjes “BEDRIJFSNAAM, CONTACTPERSOON EN REFERENTIE” 

jouw gegevens kwijt kunt zodat wij contact met je op kunnen nemen zodra alles klaar ligt of als wij 

vragen hebben. Dan kies je in hetzelfde scherm bij “verzenden naar adres” voor “AFHALEN IN EEN 

VESTIGING” waaronder je de keuze hebt uit 4 afhaal punten ( let op !! op de GERRIT BOLKADE kan je 

op zaterdag niet terecht ) Als je alles hebt ingevuld klik je op “NAAR BETAALMETHODE” . Hier 

controleer je nog eenmaal je gegevens en vink je onderaan [x] ik accepteer de algemene 

voorwaarden ……. even aan ! Dan klik je op “PLAATS UW BESTELLING” en kom je in het betaalscherm, 

selecteer hier jouw bank, betaal de order via IDEAL en wij doen de rest voor je.  

Mochten er nog vragen of problemen zijn, dan mag je altijd bellen of mailen. De gegevens staan 

hieronder vermeldt, alvast heel veel succes met bestellen en met je opleiding.  

Jeroen Reep                                                                                                                                                              

Het IJzerhuis                                                                                                                                                                              

075 6164245                                                                                                                                                           

info@ijzerhuis.nl 
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