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Handleiding WooCommerce bestellingen afhandelen 

Alle bestellingen op je website kun je vinden in je Wordpress dashboard.
Als je bent ingelogd, dan zie je aan de linkerkant in de menu balk WooCommerce staan,  
daar zie je de optie Bestellingen. 
 
Als er een nieuwe bestelling geplaatst wordt, dan krijg je daar automatisch een mail van in je inbox. Ook de 
klant die een bestelling plaatst ontvangt een automatische mail, dat zijn/haar bestelling in behandeling is. 
LET OP: je ontvangt ook een mail als de klant ergens in het betalingsproces de bestelling heeft geannuleerd of 
als de betaling niet is goed gegaan. In je overzicht scherm zie je bij Status meteen hoe het met de bestelling 
staat.

Alle bestellingen staan gesorteerd op datum. De nieuwste staat dus altijd bovenaan.  
Verder zie je meteen een automatisch bestelnummer, naam, besteldatum en de status van de bestelling.

Het is nu belangrijk om de bestellingen die nog In behandeling zijn om die op Afgerond te zetten, zodat alles 
voor jou is afgerond en de klant automatisch hier een factuur en bericht van ontvangt.

Let op: Automatische facturen werkt alleen als je hiervoor de plugin WooCommerce PDF Invoices & Packing 
Slips heb geïnstalleerd. 
 
Klik de bestelling die je wil afronden open, door op de bestelling te klikken. 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https://nl.wordpress.org/plugins/woocommerce-pdf-invoices-packing-slips/
https://nl.wordpress.org/plugins/woocommerce-pdf-invoices-packing-slips/


Zoals je ziet, zodra je de bestelling opent, zie je alle gegevens van de klant en de bestelling.  
Het is nu belangrijk dat je bij Status de optie van In behandeling veranderd naar Afgerond. 
Vervolgens klik je rechts op bijwerken. Zodra je dat heb gedaan, ontvangt de klant automatisch weer een mail 
met een bevestiging en een automatische gegenereerde factuur. Daar hoef je niks meer zelf aan te doen.
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Disclaimer 
Laura Loos verleent jou hierbij toegang tot www.lauraloos.nl (de website). Deze 
website is alleen bestemd voor eigen of intern gebruik door jou. Het is dan ook niet 
de bedoeling dat je content (artikelen, foto’s, filmpjes, e.d.) van deze website 
verveelvoudigt en / of openbaart voor andere (commerciële) doeleinden. 

Beperkte aansprakelijkheid 
De op de website aangeboden informatie is door Laura Loos met zorg samengesteld. Toch kan 
het voorkomen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en / of onjuist is. 
Laura Loos kan op geen enkele wijze garanderen dat de informatie juist, actueel, volledig of kwalitatief is. De prijzen die 
op deze website worden getoond zijn dan ook onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. Je kan Laura Loos niet 
aansprakelijk stellen voor dergelijke fouten. Laura Loos kan helaas niet garanderen dat deze website (en de voor de 
website gebruikte servers) vrij is van computervirussen en andere malware. Laura Loos aanvaardt hiervoor geen enkele 
aansprakelijkheid. 

Een actuele website 
Laura Loos kan de informatie die op deze website wordt getoond op ieder gewenst moment wijzigen. 

Websites van derden 
Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Laura Loos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
de schade die jij - of een derde - lijdt doordat jij via een externe hyperlink een andere website bezoekt. 

Auteursrechten  
Alle teksten, afbeeldingen, werkboeken, handleidingen, logo’s, video’s en andere materialen op deze website 
(waaronder nadrukkelijk ook de kennisbank wordt begrepen) mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
worden gewijzigd, gekopieerd of op andere wijze door jou worden gebruikt. Alle rechten van intellectuele eigendom van 
deze website liggen bij Laura Loos of haar licentiegevers. Indien jij in de veronderstelling bent dat de content op deze 
website jouw (intellectuele eigendoms-)rechten schaadt, wordt je verzocht een e-mail te sturen naar laura@lauraloos.nl.

Privacy en cookies 
Laura Loos verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. Meer informatie over de verwerking van 
jouw persoonsgegevens en de cookies die worden gebruikt kan je vinden in de privacy-en cookieverklaring.
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