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Je WelloPet-account 

Om het jou gemakkelijk te maken hebben wij reeds voor jou een account aangemaakt op onze 
website met jouw opgegeven mailadres. Op dit mailadres zou je een mail moeten ontvangen 
hebben met de vraag om jouw paswoord te veranderen van je WelloPet-account.  

 

Gelieve het paswoord te veranderen naar jouw voorkeur. 
Het huidig paswoord is: WelloPet2017 

 

Hoe bestellen? 

Ga naar onze website www.wellopet.be 

 

Inloggen 

Druk op het “mannetje” 
rechtsboven. Eenmaal je hebt 
geklikt zal jou gevraagd worden om 
jouw gebruikersnaam (dit is je 
emailadres) en jouw paswoord in te 
geven (WelloPet2017 of je eigen 
nieuw opgegeven paswoord). 

 

 

Mijn dossier 

Eenmaal ‘ingelogd’, zal je direct op 
het tabblad “mijn dossier” 
terchtkomen. Daar zie je ‘jouw 
profiel’. Indien je niet je eigen 
profiel ziet, zoals in de volgende 
afbeelding, kan je langs twee 
wegen naat jouw profiel. Door 
bovenaan te klikken op de 
navigatiebalk op “mijn dossier” 
(groene pijl naar boven), op door 
op de homepage “mijn planning” 

aan te klikken naast de kalender (groene pijl naar beneden). 

 

Op jouw profiel pagina kan je 
eventueel je gegevens updaten of je 
huisdieren toevoegen. Om je 
voedingszak te bestellen ga naar 
“mijn planning” (zie groene pijl) 
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Mijn planning 

 

Als je je op het tabblad “mijn 
planning” bevindt heb je een kleine 
handleiding ter beschikking (de 
groene pijl). Die kan je ten alle tijde 
raadplegen als je niet meer weet 
hoe alles werkt. Je kikt erop om het 
balkje te laten verschijnen, en weer 
te laten verbergen. 

 

 

1) Foto van de verpakking uit jouw 
Food Plan. 

2) De toelichting is een kleine 
algemene beschrijving van de 
voeding. 

3) Op het potloodje klikken laat jou 
het aantal grammen aanpassen 
van je dagelijkse portie voor je 
viervoeter. Aan de hand hiervan doen we een voorspelling en zetten we je volgende 
voedingszak, voor volgende keer, klaar. 

4) Voorspelling wanneer deze verpakking leeg zal zijn. 

5) Lever nu! 
Als je hier op klikt plaats je effectief de bestelling van de verpakking uit dit Food Plan.  

• Je kan kiezen om die in je winkelmandje te stoppen, en verder te winkelen door de 
keuze “verder winkelen”. 
Onthou : je betaalt geen verzendkosten, ook niet voor de bijbestelde artikelen (zie 
volgende figuur : winkelen).  

• Je kan ook kiezen voor “afrekenen”. Dan wordt je direct doorverwezen naar de 
betaalpagina van onze bancaire partner. Je selecteert er jouw gewenste betaalmethode 
(zie volgende foto: afrekenen). Sneller en eenvoudiger kan het niet. 
Opgelet : als er reeds producten klaarstaan in je winkelmandje, worden die gratis mee 
verstuurd. Andere zaken, zoals speeltjes of supplementen, hoe klein de bestelling ook, 
worden op deze manier altijd gratis naar jou verzonden als je dat wil. 

De korting van jouw Food Plan wordt automatisch verrekend en achteraf krijg je die in het 
overzicht te zien. Eénmaal betaald mag je jouw voedingszak verwachten binnen de 2 
werkdagen. 
 

6) De knop “annuleren” spreekt voor zich. Hiermee annuleer je het Food Plan. Wij voorzien 
twee situaties. 

• Of de behoefte om voeding te bestellen stopt, om welke reden dan ook. 

• Of je wil dit Food Plan vervangen door een ander, omdat je andere voeding verkiest. 
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Optie “Afrekenen”   

De knop “lever nu”, gevolgd door 
“afrekenen”, brengt jouw bestelling 
direct naar deze betaalpagina van 
onze bancaire partner. Jij kiest hier 
jouw gewenste betaalmethode (in 
de groene kader). 

 

 

Optie “Verder winkelen” 

Als je klaar bent met shoppen in 
onze webshop, druk dan 
rechtsboven op het winkelkarretje.  

 

 

 

 

 

In de winkelmand zal je al jouw 
producten zien en jouw verpakking 
met voeding van jouw Food Plan 
(in dit voorbeeld zijn er geen 
andere producten toegevoegd, 
dus is alleen het product zichtbaar 
van het Food Plan).  
Jouw korting van jouw Food Plan 
kan je zien in de kolom “korting”. 
Helemaal rechts staat het totaal 
bedrag, met de korting verrekend.  

Om af te rekenen druk je op “naar betaalpagina”. De meeste gegevens zullen voor reeds ingevuld 
zijn. Je kan het leveradres wijzigen, een opmerking toevoegen, kiezen voor afhalen of verzenden, 
en desgevallend een factuur vragen. In de volgende stap kom je op de betaalpagina terecht 
waarop je jouw gewenste betaalmethode kan selecteren (zie eerder foto: afrekenen) 

 

Belangrijk! 

Zolang je jouw bestelling in het winkelmandje niet afwerkt, zal de voeding uit je Food Plan niet 
worden verzonden of klaargelegd. Dit is vervelend voor jou. Daarom sturen we je in dat geval nog 
een herinneringsmail. Omgekeerd : je kan ook andere zaken, zoals speeltjes of supplementen, 
klaarzetten in je winkelmandje, die dan worden meegestuurd met je Food Plan. Zo betaal je nooit 
verzendkosten bij WelloPet. 
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Meerdere Food Plannen of veranderen van Food Plan 

Je kan zelf een Food Plan aanmaken vanuit de webshop bij ieder product waar “met een Food 
Plan” staat vermeld. Klik je dit product aan, dan krijg je bij het bestellen de optie “met Food Plan”. 
Door hierop te drukken zal deze verpakking vanaf nu verschijnen in “mijn dossier”. De huidige zak is 
daadwerkelijk besteld, de volgende staat voor jou klaar in “mijn planning”. 

Extra informatie 

• Verpakkingen van voeding waarbij geen Food Plan vermeld staat kunnen alleen gestart 
worden door een WelloPet-medewerker. Neem daarom gerust contact met ons op 
(hello@wellopet.be, 09 232 00 42 of loop eens langs). 

• Indien je wilt wisselen of veranderen van voeding kan je jouw oud Food Plan annuleren (bij 
“mijn planning”) en een nieuw aanmaken in de webshop. Wij helpen je graag, neem zonder 
aarzelen contact op met ons. 

 

Voor de nabije toekomst 

• Maak je ook gebruik maken van onze andere diensten bij de dierenarts, in het trimsalon of 
bij de gedragconsulenten? Dan kan je binnenkort de adviezen die je had ontvangen 
nalezen in “mijn profiel” – “timeline”. 

• Heb je een Life Plan, het preventieve pakket met ontworming, ontvlooiing, vaccinatie en 
health check-up’s? Dan komen die ook snel beschikbaar in “mijn planning”. 

 

Happy Pets – Happy Baasjes :-) 


