
Handleiding voor de webshop van ARP en de gemeente Groningen. 
 
Account aanmaken en inloggen 

Stap 1:  
• In je e-mail staan alle benodigde gegevens. 

- vouchercode 
- link naar de webshop 
- instructie om een account aan te maken. 

 

Stap 2:  
• Volg de instructie in de e-mail op om een account aan te 

maken via een wachtwoord reset. 
 

Stap 3:  
• Log in in de webshop via www.arp.nl en de login knop 

rechtsboven.  
• Je bent nu in de webshop. 
• Je ziet mobiele telefoons waaruit je er één kan kiezen: 
• Scroll rechts met de balk van boven naar beneden. 

- Nokia 6 (2018) 
- Motorola Moto G6 
- Huawei P Smart 

 

Stap 4:  
• klik op de foto van een mobiel. Er verschijnt 

productinformatie over het model en de bijbehorende 
hoesjes. 

 

• klik op de foto van de mobiel. Er verschijnt gedetailleerde 
productinformatie over het model. 

• Als je nog een keer klikt op de foto verschijnt een extra 
schermpje waar je het model van alle kanten kunt bekijken.  

• Klik het schermpje weer weg op het kruis rechtsboven. 

 

• Klik op de pijl links van de webadres balk om terug te gaan 
naar het vorige scherm.  

• Productinformatie vind je ook onder de button “Bestel nu.”   
 



Modellen met elkaar vergelijken. 
• Als volgt kun je twee of meerdere modellen naast 

elkaar zetten om op één scherm de specificaties met 
elkaar te vergelijken: 

• Klik op de middelste button “Vergelijken” van de 
balk. 

Vergelijken 

 

De balk 
 

 
• Er verschijnt een pop-up schermpje 

“Vergelijkingslijst”. 
• Klik op de button “close” of “sluiten” 
• Ga naar een ander model dat je wilt vergelijken en 

herhaal de bovenstaande stappen. 

 
• Links naast het winkelwagentje rechts boven zie 

je een tweetje boven de button 
“vergelijkingslijst” staan. 

 
• Klik op die button. De modellen staan nu naast 

elkaar om te vergelijken. 

 
 

 
  



 

Bestellen van een toestel met hoesje 
 
In dit voorbeeld wordt een Nokia 6 (2018) en een bijbehorende hoes besteld. 
 
Stap 1:  

• klik op de button 
“Bestel nu.” 

• De product 
informatie van het 
model verschijnt 
op het scherm. 

 

• Klik op de foto 
van het model.  

• Of klik op de tekst 
“Nokia 6 (2018). 

 
• Klik op de button 

“In winkelwagen”.  
 

• Er verschijnt een 
pop-up scherm. 

• Kies voor “Naar 
winkelen”. 

 
 

• Ga met de pijl 
boven aan de balk 
terug naar vorige 
pagina. 

 

• Klik op de foto 
van de hoes naar 
keuze. 

• Of klik op de tekst 
in de balk erboven. 

 

 
• Klik op de button 

“In winkelwagen” 
 
 
 
 
 

• Kies nu voor de 
optie “Naar 
winkelwagen” 

 
 
 
 
 



• Controleer de 
bestelling.  

• Klik op “Naar 
kassa” 

 
• Het factuuradres 

klopt. Dit blijft zo 
staan. 

• Voer bij 
kortingscode je 
vouchercode in. 

• Maak een nieuw 
adres aan om je 
smartphone 
inclusief 
handleiding en 
toebehoren thuis te 
ontvangen. 

 

 
• Uw naam: je 

volledige naam 
• Uw e-mail adres: 

je gemeentelijk e-
mail adres 

• Uw kenmerk: je 
inlognaam van de 
gemeente 

• Toelichting: 
eventuele 
specifieke 
informatie. 

 

  
• Rond de bestelling 

af. 
 

 
Binnen enkele dagen krijg je je mobiele telefoon via de koerier GLS thuisgestuurd. In het 
pakketje zit ook een retourenveloppe om je oude mobiel terug te zenden naar de afdeling I&A 
van de Gemeente. Dit doe je door de envelop met de interne post mee te geven of door de 
envelop zelf af te geven aan de Trompsingel 29 te Groningen. 
 
Let op: krijg je de melding dat je met iDEAL moet betalen dan heb je geen (geldige) 
vouchercode gebruikt of je hebt meer dan 1 toestel besteld.  
 
Let op: Terugsturen is verplicht. Je mag het toestel NIET in bezit houden 


