
WELKOM BIJ GOÛT - DE SMAAK VAN WALLONIË! 
Wij wensen U alvast te bedanken voor het vertrouwen dat U in ons stelt.  We 
hopen dat de typische Waalse producten uit ons assortiment uw klanten zullen 
kunnen bekoren!  Hierbij bieden we U de praktische informatie die U nodig heeft 
om te werken met Goût. Ontdek hoe U zich kan registreren, inloggen en bestellen 
op onze website.  

Inhoudstafel (U kan klikken voor snelle navigatie) 

WIE ZIJN WIJ? 
Goût bvba - Rue des Résistants 22, 5030 Gembloux 

U kan bij ons steeds terecht voor al uw vragen, opmerkingen en suggesties. Kijk 
zeker ook eens op onze website  

Jan Reynders:  0477 44 60 51 

Grégory Salemi:  0495 52 52 96 

E-mail:   info@gout-goe-good.be  
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IK WIL EEN HANDELSACCOUNT AANVRAGEN 
Goût bvba levert uitsluitend aan ondernemingen. Om ervoor te zorgen dat uw 
winstmarges gewaarborgd blijven voor consumenten zijn prijzen pas zichtbaar 
met een handelsaccount. Deze kan U aanvragen via de pagina “Registeren” in 
het submenu “Mijn Account”. 

AANMELDEN OP DE WEBSITE 
Zodra U de gebruikersgegevens heeft ontvangen kan U inloggen op de website 
en genieten van alle voordelen dat ons platform te bieden heeft. Via de pagina 
“Mijn Account” kan U uw persoonsgegevens zoals uw factuur- en verzendadres  
bekijken en wijzigen, uw wachtwoord wijzigen en uw bestelgeschiedenis bekijken. 
Via de bestelgeschiedenis kan U bovendien zeer snel en eenvoudig dezelfde 
bestelling toevoegen aan uw winkelmand. 

IK WIL EEN BESTELLING PLAATSEN 
Eenmaal ingelogd met uw persoonlijke gegevens kan U ons volledige 
assortiment bekijken en bestellingen plaatsen. Door bepaalde producten toe te 
voegen aan uw winkelmand. Zodra U het minimumbedrag van €250,00 bereikt 
kan uw bestelling doorgevoerd worden. U ontvangt dan een bevestigingsmail 
met uw bestelbon en enkele praktische informatie. Voor meer informatie kan U  
ook de leveringsvoorwaarden bekijken.    

BETALINGEN 
Onze facturen zijn betaalbaar op 7 dagen door overschrijving op het 
rekeningnummer  van Goût bvba BE79 7340 4677 5833 met vermelding van het 
ordernummer.
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LOG IN OP UW ACCOUNT

LEVERINGSVOORWAARDENWINKELMANDWEBSHOP

KLIK HIER OM TE REGISTREREN
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IK WIL EEN BESTELLING OPNIEUW PLAATSEN 
Bestelt U vaak dezelfde producten? Dan kan U via de “Bestelgeschiedenis” 
eerdere bestellingen bekijken en opnieuw plaatsen. U kan dan nog steeds 
andere producten verwijderen of toevoegen aan uw winkelmand maar ook de 
hoeveelheden aanpassen.  

BLIJF OP DE HOOGTE MET ONZE NIEUWSBRIEF 
Bent U geïnteresseerd in onze producten, interessante weetjes en andere 
weetjes? Schrijf U dan zeker in op onze maandelijkse nieuwsbrief via het 
formulier onderaan onze website!  

NOG VRAGEN? 
Hebt U nog onbeantwoorde vragen of feedback? Aarzel dan niet om ons te 
contacteren op info@gout-goe-good.be of via het formulier op onze website.
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