
 

 

 
 

 

Bestelinstructie Werktenue 
 
Werkkleding wordt besteld via de webshop van Interpromo: 
https://shop.app4sales.net/interpromo/login.html 
Ieder korps heeft hier inloggegevens voor ontvangen. Heeft u geen inloggegevens? Neem dan contact op met de 
kledingbeheerder ZKKNL (kleding@zkk.nl) 
 

BELANGRIJK 
A. De bestelling plaats je direct bij de leverancier. Uitleg over de webshop staat verderop in deze instructie. 
B. De poloshirts en -sweaters zijn ALLEEN bedoeld voor vrijwilligers en bestuursleden. NIET voor Zeekadetten!  

 

 
 

C. Op de volgende kledingstukken wordt kosteloos een logo van Zeekadetkorps Nederland op de borst 
gedrukt: vest, overal, jas, overhemd, polo(sweater) 

D. Korpsen kunnen er zelf voor kiezen om een wit silhouet van het lokale korpsschip te laten bedrukken of 
borduren op de rug van de overall, jas of vest. Ook kan het logo van ZKKNL op de kleding worden 
geborduurd i.p.v. gedrukt. Hierover moeten de lokale kledingbeheerders op voorhand afspraken maken 
met Interpromo. 

E. Kan je een bepaald artikel of maat niet vinden? Neem dan contact op met Interpromo. 
F. Ruilen of retourneren? Dat kan! Neem dan voor je iets terugstuurt contact op met Interpromo. Stuur het 

vooral NIET terug zonder eerst contact met Interpromo te hebben gehad. 

 
Contactgegevens bij vragen of retourzendingen: 
Interpromo: gerard@interpromo.nl 
Kledingbeheerder ZKKNL: kleding@zkk.nl 
 



Webshop Interpromo uitgelegd 

 
a. Log in. 
b. Het verticale balkje links van ‘Alles tonen’ betekent dat nu alles getoond wordt. Je kunt ook filteren op 

alleen bovenkleding, maar dat is aan jou. 
c. Rechtsbovenin vind je het winkelmandje. Voordat je aan bestellen begint, even controleren of er niet nog 

iets van een ander in zit. Er zijn korpsen die hun inloggegevens met meerdere personen hebben gedeeld. 
d. Klik op het artikelnummer om details te bekijken. 

 

 
e. Volg de aanwijzingen rechts in beeld. 

 



 
 

 
 
 

f. Zodra je op het winkelwagentje klikt krijg je een overzicht van de kosten. Bij een bestelling vanaf €100,- zijn 
de orderkosten gratis. 

 
g. Een scherm verder kun je jouw details invullen. Als er nog iets staat van de voorganger, kun je het formulier 

gemakkelijk leeg maken. Ook kun je het zelf leegmaken nadat je besteld hebt, door weer terug te keren 
naar de webshop en zelf op deze knop te drukken. Let goed op dat je het juiste afleveradres invult! Anders 
wordt de kleding afgeleverd in Alkmaar, bij de kledingbeheerder ZKKNL. 

h. Bevestiging van bestelling en betaling. Er moet meteen worden afgerekend, via IDEAL. 
 


