
 
 
 
 

 
 
Onderwerp: schoolfoto’s 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op maandag 26 september is de schoolfotograaf op school geweest. Deze week krijgt/krijgen uw 
kind(eren) een kaartje mee met daarop een fotocode. Met deze fotocode kunt u de schoolfoto’s 
bestellen via internet. Dit is ook mogelijk door het scannen van de QR code op het kaartje met uw 
mobiele telefoon. De foto’s moeten via iDeal (bankrekening) betaald worden. 
 
Bestellen via internet: 

- Type in uw internetbalk: foto.vormgegeven.nl. 
- Vul de fotocode(s) in (deze vindt u op het kaartje van uw kind(eren)). 
- Kies onderaan: volgende stap. 
- U ziet nu een pakket met een aanbieding: 5 vellen foto’s (zoals te zien op het voorbeeld) voor 

€13,50. Als u dit pakket wilt kopen, kies: +winkelmand.  
- Uw winkelmand komt nu rechts in de beeld op de internetpagina. 
- Klik onderaan: volgende stap.  
- U kunt nu losse foto’s bestellen, in verschillende maten. Dat hoeft niet. 
- Kies onderaan: volgende stap. 
- Als u meerdere fotocodes heeft ingevoerd, kunt u bovenaan de juiste foto aanklikken en de 

stappen nogmaals uitvoeren. 
- Stap 4: bestelling controleren. 
- Controleer uw winkelmand, staat alles erin wat u wilt bestellen? 
- Kies onderaan: volgende stap. 
- Afrekenen. Vul uw gegevens in en betaal via iDeal. 

 
Bestellen via QR code (mobiele telefoon): 

- Scan de QR code 
- Vul de fotocode(s) in (deze vindt u op het kaartje van uw kind(eren)). 
- Kies onderaan: volgende stap. 
- U ziet nu een pakket met een aanbieding: 5 vellen foto’s (zoals te zien op het voorbeeld) voor 

€13,50. Als u dit pakket wilt kopen, kies: +winkelmand.  
- U ziet nu uw winkelmand. Kies bovenaan: 1. 
- Kies onderaan: volgende stap. 
- U kunt nu losse foto’s bestellen, in verschillende maten. Dat hoeft niet. 
- Kies onderaan: volgende stap. 
- Stap 4: bestelling controleren. 
- Als u meerdere fotocodes heeft ontvangen, kunt u bovenaan op de 1 drukken. U kunt nu een 

volgende fotocode invoeren en de stappen zoals hierboven beschreven, nog een keer 
uitvoeren. 

- Controleer uw winkelmand, staat alles erin wat u wilt bestellen? 
- Kies onderaan: volgende stap. 
- Afrekenen. Vul uw gegevens in en betaal via iDeal. 

 
 
 


