
Zoals beloofd zou ik in de lucht komen met de informatie over Interpromo, onze nieuwe leverancier 

van werkkleding. Het gevoegde document zal ook op onze website worden geplaatst. 

 

Naast hetgeen in de aanwijzing van de Kledingbeheerder ZKKNL is vermeld heb ik nog een paar kleine 

aantekeningen. Ten eerste is dat de afleverkosten. Voor elke afgeronde bestelling betaalt u € 6,75 

afleverkosten. Als u met meerdere ouders wil bestellen kunt u deze kosten delen. Zijn deze kosten 

onoverkomelijk dan kunt u met mij of de secretaris van ons bestuur (secretaris@zkk-hhw.nl) contact 

opnemen en dan zoeken we naar een oplossing. Bij het afronden van de bestelling betaalt u per Ideal 

zoals bij de meeste webwinkels. 

 

U krijgt na het plaatsen van de bestelling een mail van Interpromo met de orderbevestiging. 

Controleer in de linkerbovenhoek de ingevulde gegevens. Kloppen de adresgegevens van regel 1 en 

regel 2 niet neem dan contact op met de secretaris van ons bestuur. 

 

Het is goed om te weten dat Interpromo geen Bol.com is en de bestelling is dan ook niet in 24 uur bij 

u geleverd. Marian en ik hebben respectievelijk 3 dagen en anderhalve week moeten wachten. 

Verder kunt u bij de aangeboden kleding met een uitvouw menu de maat kiezen. Als de benodigde 

maat niet in het menu staat betekent dit alleen dat er geen voorraad op de plank ligt maar wel snel 

kan worden aangemaakt. In dit geval volgt u de aanwijzing in de bestelinstructie en neemt u contact 

op met Interpromo (gerard@interpromo.nl). Onze contactpersoon zal u dan verder helpen en 

aanwijzingen geven hoe de bestelling af te ronden. 

 

Zoals bij de Inspiratie dag en straks de Nationale Zeekadettendag 

zien wij graag dat de werkpakken netjes en representatief blijven en 

niet vol verf en andere vlekken. Wij raden u dan ook aan om naast 

het werkpak ook een overal aan te schaffen. 

 

De gebruikersnaam en het wachtwoord kan u opvragen per mail of 

app aan de commandant. Deze gegevens kunt u uit de app kopiëren 

bij het inloggen in de webwinkel en komt u in de home page met in 

de linkerbovenhoek:  
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