
Postcodegebied aanpassen/ aanmaken in de Compad Webshop

- Ga naar Verzending
- Verzendprijs methodes
- Ga naar configureer

Wanneer u een nieuw postcode gebied met prijs toegevoegd moet worden klik dan op de knop “Add record”
Wanneer u een aanpassing wilt doen in een bestaand bezorggebied klikt u op de knop “bewerk”



In dit scherm geeft u de verschillende instellingen op:

Country: Deze zet u op Nederlands

State/provice: Deze zet u op * (Een * betekent dat hij daar niet naar zal kijken, zitten geen voorwaarden aan)

Zip: hier vult u de postcodes in. U hoeft enkel de postcode cijfers in te voeren gevolgt door ??. Daarna geeft u een  
 komma in (zodat spatie) en voert u dezelfde postcodecijfers nogmaals in maar nu met ??? erachter. 
 Voorbeeld: Stel u wilt postcode 1234 invoeren deze geeft u dan als volgt in: 1234??,1234???,

Shipping methode: Bezorging (of een andere methode welke er bij u van toepassing is)

Order weight: Dit gebruikt u als de bezorgprijs afhankelijk is van het productgewicht. 
 Let op er zal dan bij ieder product wel een gewicht opgegeven moeten zijn.

Order subtotal from: Het minimale bestelbedrag. Wanneer u hier bijvoorbeeld €10,- invult komt de klant pas in aan-
merking voor bezorgen wanneer zijn orderbedrag € 10,- of hoger is.
Order subtotal to: Het maximale bestelbedrag. Bijvoorbeeld € 50,-. Wilt u dat er geen maximumbedrag op zit dan zet 
u dit bedrag op 10000000.
Additional fixed cost: De kosten die betaald moeten worden voor de opgegeven instellingen bij Order subtotal (of 
order weight)

Let op: wanneer u een maximaal orderbdrag in vult en daar de prijs € 5,- bezorgkosten aan koppelt en u wilt dat men 
boven de € 50,- geen bezorgkosten hoeft te betalen dan zult u nog een scherm (instelling) aan moeten maken met: 
Ordertotal from: 50 en Ordertotal to: 1000000 en Additional fixed cost: € 0,- 
Dan geeft u namelijk aan dat bestellingen boven de € 50,- gratis zijn.

Afsluiten met “OPSLAAN”


