
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Bestellingen afhandelen in uw webshop 
 

Wanneer er een bestelling geplaatst wordt in uw webshop wordt u hiervan per mail op de hoogte gebracht. 

In deze mail staan alle detail die u nodig hebt om de bestelling te verwerken. 

 

Log in om de bestelling in uw webshop te bekijken. 

Ga naar uw admin pagina zoals beschreven in uw opleverings mail en log in. 

 

Klik in uw admin pagina op klanten/bestellingen  

U ziet nu de bestellingen die klanten hebben geplaatst in uw webshop: 

Klik op de  achter een bestelling om deze te bekijken. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

In bovenstaand scherm ziet u de volgende informatie voor het afhandelen van de bestelling. 

De klantinformatie met het afleveradres en het factuuradres, let op! Dit kan verschillen. 

Het factuurnummer, de besteldatum en de betaalmethode. Deze klant betaald met iDeal onderin meer 

hierover. 

 

Daaronder ziet u de bestelde artikelen en het bedrag. 

Rechts onderop kunt u een factuur en pakbon openen en eventueel uitprinten. 

Aan de linkerkant ziet u de statusbalk hier kunt u aangeven wat de status is van de bestelling wat handig is 

wanneer u meerdere bestellingen hebt lopen. 

 

De volgende statussen zijn beschikbaar: 

 

Pending (de bestelling is nieuw en moet nog verwerkt worden) 

Processing (u bent met de bestelling bezig) 

Delivered (u hebt de bestelling verzonden) 

Update (er is een nieuwe ontwikkeling, retouren etc.) 

 

Klik vervolgens op bijwerken om de status te bewaren. 

 

Indien er met iDeal betaald word: 

 

Wanneer men met iDeal betaald kunt u de status van de betaling terugzien in de webshop 

Ga naar: klanten / ideal transacties (let op niet bij alle banken) 

U kunt hier uw transacties bekijken. 

 

Wanneer er geen iDeal transacties in uw admin menu hebt dan word dit door uw bank verzorgt. 

Raadpleeg de documentatie van de bank om te kijken hoe u de status van uw iDeal betalingen kunt inzien. 

 

Voorbeeld iDeal Lite betalingen Rabobank: 

 

Om voor iDeal lite van de Rabobank uw iDeal transacties te zien logt u in op het dashboard van de Rabobank. 

De inloggegevens hebt u gekregen van uw Bank bij de opleveering van iDeal. 

Voor Rabobank iDeal Lite gaat u naar: https://ideal.rabobank.nl/ideal/help.do 

Voor ING iDeal advanced gaat u naar: https://ideal.secure-ing.com/ideal/mainMenu.do 

 

Log in en ga daarna naar betalingen: 

 

 
 

 

Hier kunt u uw transacties en hun status bekijken zodat u weet of u product betaald is. 

Het duurt 2 dagen voordat het bedrag daadwerkelijk op uw rekening staat. 

Succes met uw bestellingen! RR-Webdesign. 


