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Inloggen
U kunt 2e hands kleding kopen of verkopen door in uw internetbrowser de volgende pagina te
openen http://schoolplaza.info/. Eénmaal aangekomen op de pagina ziet u onderstaand inlogscherm
en kunt u het juiste opleidingsinstituut selecteren. Wanneer u een keuze heeft gemaakt, klikt u op
selecteer. Vervolgens wordt er een nieuwe pagina geopend.
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Om kleding te kopen of verkopen bij de juiste opleiding dient u een account aan te maken. Dit kunt u
doen door de lege velden in onderstaand scherm in te vullen. Wanneer u alles heeft ingevuld, klikt u
op ‘’account aanmaken’’. Let op! Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord goed.
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Gebruikte kleding verkopen
STAP 1
Eenmaal ingelogd verschijnt het onderstaande scherm. Om een kledingpakket te bestellen, kikt op de
groene knop ‘’Zelf verkopen’’. Wanneer u hier op klikt dan wordt u doorgestuurd naar de pagina
waar u artikelen kunt verkopen;
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STAP 2
Eenmaal aangekomen op deze pagina kunt u artikelen toevoegen:
Eerst geeft u aan of het gaat om dames of herenartikelen bij het kopje artikel verkopen.
Vervolgens selecteert u het artikel dat u wilt verkopen bijvoorbeeld een koksbroek zoals in de
onderstaande afbeelding. Vervolgens selecteert u de maat, het aantal, en de prijs waarvoor u het
artikel wilt aanbieden aan de potentiële koper.
Als u deze gegevens heeft ingevuld kunt u daaronder de staat van het artikel beschrijven
bijvoorbeeld: 2 weken gedragen, zo goed als nieuw etc.
Vervolgens drukt u op de button toevoegen.
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STAP 3

Als u de artikelen heeft toegevoegd komt u terecht in de winkelwagen. Voor het verkopen van
gedragen een artikel rekent schoolplaza.info een fee van €0,99 cent. U kunt dit bedrag betalen door
te drukken op de button afrekenen.

STAP 4
Vervolgens komt u terecht in het onderstaande betaalscherm.
In dit scherm selecteert u de bank waar u gebruikt van maakt en volgt de betaalstappen van de
desbetreffende bank.
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Wanneer u alle stappen heeft voltooid staat uw artikel op de site.
Studenten die bestellen via schoolplaza.info zien u artikel staan tussen de reguliere artikelen.
Wanneer iemand u aangeboden artikel wilt kopen dan neemt hij of zij contact met u op via E-mail.
Vervolgens loopt al het contact van verkoop via u en de koper. Wanneer de koper contact met u
opneemt gaat hij of zij akkoord met de prijs waarvoor u het artikel heeft aangeboden.
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Vragen/klantenservice
Mocht u vragen hebben over het bestelsysteem, een order etc. dan kunt u contact opnemen met
onze klantenservice. Dit kan telefonisch of via e-mail.
E-mail: info@jb-bedrijfskleding.nl
Tel.
058 744 00 16
Wij zijn te bereiken tijdens de onderstaande openingstijden;
Ma-vr 09:00 – 17:00
Za
10:00 – 16:00
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