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Geen massaproducten van grote fabrikanten, maar bijzondere handgemaakte of 

vintage producten. Via de website Etsy kunt u unieke spullen kopen en verkopen. Van 

sieraden en kunst, tot meubels en speelgoed.

TEKST:	SANNE	COUPERUS

Schatzoeken bij Etsy 

Aan de slag    Spullen kopen bij webwinkel Etsy
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STAP 1Bent u op zoek naar een speciaal cadeau of wilt u 
uzelf verwennen met een uniek product? Bekijk 
het aanbod op Etsy. Wereldwijd zetten mensen 
hun producten te koop op deze website. Acces-
soires, lichaamsverzorgingsproducten, meubels, 
papierwaren, kleding, kunst en nog veel meer. 
Er worden geen massaproducten verkocht, maar 
bijzondere	 schatten.	 Zoek,	 ontdek	 en	 koop	 via	
Etsy.

•	Open	de	internetbrowser.
•	Surf	naar	www.etsy.nl
•	De	website	van	Etsy	opent	en	er	verschijnt	

een balk voor de regionale instellingen. Als 
het	goed	is,	staan	deze	juist	ingesteld.	Klik	
op Ok.

•	De	taal	is	ingesteld	op	Nederlands,	de	
valuta op euro en het land op Nederland. 

Niveau 
Benodigdheden > Internet
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STAP 2

STAP 3

STAP 5

STAP 4
 Staan de instellingen niet goed? Scrol naar 

beneden en klik achter het pictogram van 
de wereldbol.

•	Klik	op	het	gewenste	land	of	de	juiste	valuta.
•	Klik	op Opslaan.

Voordat we gaan winkelen, maken we een 
account aan bij Etsy. 

•	Klik	in	het	menu	op Registreer.
•	Vul	 uw	 gegevens	 in	 in	 de	 daarvoor	 be-

doelde velden. Voornaam, achternaam en 
geslacht zijn optioneel. U dient altijd een  
e-mailadres, wachtwoord en gebruikers-
naam op te geven.

•	Zet	een	vinkje	in	de	vakken	daaronder	als	u	
één van de nieuwsbrieven wilt ontvangen. 

•	Klik	op	Registreren.

Uw account moet geactiveerd worden. Etsy 
stuurt een activeringsmail.

•	Open	het	bericht	van	Etsy	 in	uw	mailpro-
gramma.

•	Klik	op	Confirm Your Account.

•	U	 wordt	 doorgeleid	 naar	 de	 website	 van	
Etsy en uw account is geactiveerd.

Het winkelen kan beginnen! Links staan di-
verse	categorieën	die	u	kunt	bekijken.	

•	Klik	op	een	categorie,	bijvoorbeeld	Huis & 
Wonen. 

•	Klik	op	één	van	de	onderliggende	catego-
rieën,	bijvoorbeeld	Opbergen & Organise-
ren. U ziet het aanbod in de categorie. 

•	Boven	aan	de	pagina	kunt	u	kiezen	of	u	
alle items wilt zien of alleen handgemaak-
te	of	vintage	producten.	Klik	op	uw	keuze.

Tip: op de beginpagina van Etsy kunt u on-
der	‘Meer	manieren	om	te	winkelen’,	ook	via	
andere	wegen	producten	 zoeken.	 Zo	 kunt	 u	
onder	 ‘Winkel	 lokaal’	 producten	 zoeken	 uit	
een bepaald land of een bepaalde stad. Voor 
producten uit eigen land betaalt u minder 
verzendkosten. 

U ziet nu kleine foto’s van allerlei spullen. 
Staat	er	iets	leuks	tussen?	Klik	op	de	afbeel-
ding van een product en u ziet meer foto’s 
van en informatie over het item. Hier staat 
ook vanaf welk land en wanneer het product 
wordt verzonden en wat de verzendkosten 
bedragen. 
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STAP 6

STAP 8

STAP 7

Hebt u een product gevonden dat u wilt kopen?

•	Klik	op	In winkelmand.
•	In	het	vak	onder	‘Bericht	aan	[verkoper]’	

kunt u een bericht typen voor de verkoper. 
Het land van herkomst verschilt per 

 verkoper, dus u kunt niet altijd in het 
 Nederlands schrijven.
•	Klik	onder	‘Verzenden	naar’	op	het	uitklap-

menu en klik op het gewenste land.
•	Kies	onder	‘Hoe	je	betaalt’	voor	de	gewens-

te betaalmethode. Wij klikken op PayPal.

•	Klik	op	Ga naar betalen/Betalen met PayPal.
•	Indien	u	niet	ingelogd	bent	op	Etsy,	moet	u	

uw e-mailadres en wachtwoord invullen en 
op Log in klikken. Als u nog wel ingelogd 
bent, gaat u meteen naar het betaalvenster.

Wij betalen onze producten via PayPal. Hebt 
u geen PayPal-account? Lees dan het artikel 
‘PayPal-account	aanmaken’	op	
www.seniorweb.nl > Thema’s > Internet 
> Geldzaken. 

•	Links	ziet	u	het	besteloverzicht	en	rechts	
staat	de	betaalwijze.	Klik	op Betalen met 
mijn PayPal-rekening.

•	Klik	in	het	veld	‘E-mail’	en	typ	het	
 e-mailadres waaraan uw PayPal-account is 

gekoppeld.

•	Klik	in	het	veld	‘PayPal-wachtwoord’	en	typ	
uw wachtwoord.

•	Klik	op Inloggen.

De gegevens van uw PayPal-account worden 
getoond.	Controleer	alle	gegevens.

•	Klik	op	Doorgaan als de gegevens juist zijn.
•	U	ziet	nogmaals	alle	gegevens.	Klik	op	

Plaats bestelling.

U krijgt een bevestiging dat de bestelling is 
voltooid. U ontvangt twee bevestigingsmails, 
één van PayPal en één van Etsy.

Als laatste kunt u in de gaten houden wat de 
verzendstatus is van uw bestelling. 

•	Klik	rechtsboven	op Jouw account.
•	Klik	op	Aankopen.
•	Klik	op	Alle aankopen om al uw aankopen 

in te zien. Wilt u de producten zien die nog 
niet	verstuurd	zijn?	Klik	op	Not Shipped. 

•	Onder	de	naam	van	het	product	ziet	u	de	
verwachte verzenddatum.

•	Klik	op	Bekijk bon om de bestelgegevens 
te bekijken. 

STAP 9


