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Hoe prijzen berekenen en 
bestellingen plaatsen 

op AuthenticPhoto.com 
Een snelle stapsgewijze handleiding

1-1
Een account creëren

Om toegang te krijgen tot de 
prijscalculator en bestellingen te 

kunnen plaatsen op AuthenticPhoto 
moet je over een account beschikken. 

Klik op INLOGGEN en vervolgens op 
MIJN ACCOUNT CREËREN.

1-2
Het formulier invullen 
Vul elk verplicht veld in en accepteer 
ook de algemene 
verkoopsvoorwaarden.
Je kan je ook abonneren op onze 
nieuwsbrief en ontvang dan een 
welkomstgeschenk van 10 € dat je 
tijdens een online bestelling kan 
gebruiken.

STAP 1: Registratie



authenticphoto.com

2-2
Eenmaal in de prijscalculator 
Klik op “Klik, en kies een fotografisch 

product”.
Een nieuw venster met al onze 

producten, gecatalogeerd per type, 
wordt geopend. 

Dit venster is scrollbaar.

2-1
Bereken de prijzen 
Als je alleen prijzen wil berekenen 
en alle combinatiemogelijkheden wil 
ontdekken klik dan op de oranje knop 
PRIJZEN BEREKENEN.

2-3
Maak een keuze en kies een 
product
Ga door het scrollbaar venster en kies 
het product dat bij je keuze past door 
op de afbeelding te klikken.

STAP 2: Prijzen Berekenen (Inloggen vereist)
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2-4
Verken de mogelijkheden
Pas de grootte van je beeld aan. 

Standaard wordt de beste 
prijs/kwaliteit verhouding van het 

gekozen product weergegeven. 

De lichtgroene velden zijn diegene 
waarin een voorselectie is gebeurd. 

Maar elk onderdeel is afzonderlijk 
bewerkbaar.

2-6
Verander naar wens

Voor bepaalde onderdelen 
verschijnen in de pop-up meerdere 

selectielijnen. Alleen combineerbare 
opties worden weergegeven. Een 

foute selectie is onmogelijk. 

Klik op de rode balk onderaan 
(Toepassen) om de wijzigingen op te 
slaan.De totale prijs (buiten BTW) en 
het gewicht worden rechts onderaan 

weergegeven.

2-5
Verfijn je Product 
Door op elk veld te klikken krijg je 
verschillende opties in een pop-up 
venster. 

Wijzig indien nodig. De prijs en de 
combinatie wordt automatisch 
aangepast.

Klik op de rode balk onderaan
(Toepassen) om de wijzigingen op 
te slaan.
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3-1
Start een bestelling

Om een Online bestelling te starten 
dien je eerst een beeld op te laden 

door op de rode knop BEELDEN 
UPLOADEN te klikken.

2-7
Webpagina van het gekozen 
product 
Door op de oranje balk onderaan te 
klikken verschijnt de respectievelijke 
webpagina van het gekozen product.

3-2
Een beeld opladen 
Je kan een beeld opladen door het 
naar de voorziene zone te slepen of 
via de webbrowser te selecteren. 

De online bestel software gaat dan 
eerst je beeld analyseren.

STAP 3: Start een bestelling

⬇
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3-3
Je beeld wordt weergegeven

Je beeld is nu opgeladen en er wordt 
een simulatie weergegeven. 

Aan de rechterkant kan je de 
afmetingen en de resolutie zien. 

Links is een miniafbeelding en een 
knop om meerdere beelden op te 

laden. Je kan binnen dezelfde 
bestelling voor elke beeld een ander 

product kiezen.

3-5
Opslaan in winkelwagen           

Klik op de oranje knop onderaan om 
je bestelling voorlopig op te slaan in je 

winkelwagen.

3-4
Configureer je bestelling 
Idem als in de prijsberekening: Klik op 
“Klik, en kies een fotografisch 
product”.
Volg dezelfde stappen van 2-1 tot 2-7 
om je productkeuze af te ronden.
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3-6
Bestelling Afronden   
Ga naar je winkelwagen waar je de 
bestelling kan wijzigen, beelden  
bijvoegen of bestelling afronden.

3-7
Vul je voorkeuren in 

Maak een selectie in de leverings- en 
betaalvoorkeuren.

Je kan een bericht nalaten voor het 
technisch en administratief team. 

Je besteloverzicht wordt 
weergegeven.

3-8
Plaats je bestelling
Door op de groene knop te klikken 
bevestig je de bestelling.

Let op: Alle Online bestellingen zijn 
definitief.
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3-9
Bedankt voor je bestelling! 

Het onlinesysteem stuurt je nu een 
automatische bevestigingsemail.

STAP 4: Emails
4-1 Bevestiging
 U ontvangt een bevestigingsemail van het online bestelsysteem zoals
 uitgelegd in punt 3.8
 Alle details van je bestelling worden vermeld.

4-2 Planning
 Je ontvangt een email vanwege planning@authenticphoto.com met een
 gedetailleerde p roductieplanning.

4-3 Bevestiging van de uiteindelijke prijs
 Je ontvangt van planning@authenticphoto.com een email waarin de
 definitieve prijs wordt bevestigd. Deze bevat ook al de nodige informatie
 betreffende de betaling.

4-4 Einde job email en SMS (Tekstbericht)
 Zodra je productie beschikbaar is aan onze receptie ontvang je een
 “Einde Job” email en SMS als we over je mobiele nummer beschikken.

4-5 Verzendinformatie
 Als je gekozen hebt voor een levering per koerier ontvang je ook het tracking
 nummer per email.
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1060 Brussel — België
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info@authenticphoto.com


