
 
(English version below) 

Instructie voor het bestellen van afbeeldingen uit de collectie van de Stichting 
Nationaal Museum van Wereldculturen en het Wereldmuseum  

 
 

Maak op https://collectie.wereldculturen.nl een persoonlijk account aan met behulp van de knop 
Aanmelden en kies Creëer account. 
 

 
 

Ga naar de gewenste objectpagina(s) en voeg toe aan de winkelwagen met deze 
knop: 

 

Hebt u alle gewenste objecten toegevoegd, ga dan naar de Winkelwagen om de 
bestelling af te ronden. 

 

Kies op welke manier u het bestand wilt gebruiken, en ga naar Afrekenen 

Vul het formulier volledig in met uw gegevens, en klik op Ga verder om te kunnen 
betalen 

Een pop-up scherm informeert u dat een e-mail naar u is verstuurd met de 
leveringsvoorwaarden en een betalingsinstructie (via iDeal of creditcard). 

Levering van het Tiff-bestand geschiedt via Wetransfer en binnen 10 werkdagen, 
tenzij anders overeengekomen. 

Zolang uw account actief is blijft uw e-mailadres bewaard. Andere gegevens worden 
alleen gebruikt voor de bestelling en daarna verwijderd.  

_________________________________________________________ 

U kunt het account gebruiken bij een volgende bestelling, of om uw selecties te 
bewaren in zogenaamde manden via deze knop: 

 

Deze manden zijn voor uw eigen gebruik, en niet bedoeld voor bestellingen. 

Voor vragen en opmerkingen, mail naar weborder@wereldculturen.nl 

https://collectie.wereldculturen.nl/
mailto:weborder@wereldculturen.nl


 
 
Instructions for ordering images from the collection of Nationaal 
Museum van Wereldculturen and Wereldmuseum 

 

On https://collectie.wereldculturen.nl, pick your site language and create a personal account using the 
Login-button. Choose Create account. 

 

 

Find the object(s) and add content to the shopping cart, using the “add to cart” button at the bottom 
of the page 

 
 

Once your selection is complete, finalize the order by clicking the Shopping Cart button. 
 

 
Choose the purpose of your purchase, and click Checkout. 
 
Fill out the form with personal data, and click Proceed to payment 

 

A pop-up screen informs you that an e-mail was sent to you with delivery conditions and a payment 
link. You can pay with iDeal (Dutch banks only) or credit card. 
The Tiff-file will be sent via WeTransfer within 10 working days, unless agreed otherwise.  
Your e-mail address will be stored for as long as your account is active. Other personal data will only 
be used for your order, and removed afterwards.  

_________________________________________________________ 

You can use your account for your next order, or to manage your selections in so-called baskets. Add 
objects to a basket using this button.  

  
The basket is not for weborder purposes, but for your convenience only. 

 

Any questions or remarks, please contact weborder@wereldculturen.nl 
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