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Bestilling
 

Sådan bestilles mad via webshoppen 
 

1. Klik på fanen “Mine konti” og vælg efterfølgende den konto maden skal bestilles til. 

 
2. Klik på fanen ”Webshop”. 

 
3. Klik på den skole eller klub hvor du ønsker at bestille mad fra. 

 
4. Find den/de produkter du ønsker at bestille, og klik på knappen ”Læg i kurv”. 

 
  



5. Klik på knappen ”Tjek ud”. 

• Hvis man undervejs er i tvivl om hvilke produkter der er valgt, kan man klikke på knappen 

”Vis indkøbskurv”. 

 
6. Du vil nu blive præsenteret for en liste hvor du kan se dine ordre. 

 
  

7. Vælg hvordan du vil betale nederst i højre side af vinduet, og klik på knappen. 

• Betalingsmulighederne kan variere. 

 
8. Når købet er gennemført, vil du kunne se din bestilling ved at klikke på knappen ”Vis ordrer”.   



Ordre
 

Vis ordre / Tidligere køb 
 

1. Klik på fanen “Webshop” og efterfølgende på knappen “Vis ordrer”. 

 

2. Du vil nu blive præsenteret for en oversigt over alle dine tidligere ordre. 

 

3. Hvis man vil se hvad der er bestilt på den enkelte ordre, kan man klikke på knappen ”Vis”, ud 

til højre for den pågældende ordre. 

  
 

 

  



Ordrestatus forklaret 
 

Afventer Betalingsoplysninger 

Betyder at ordren ikke er korrekt oprettet og mangler oplysninger for at blive betalt. Det 

nemmeste er at slette ordren og oprette en ny. Denne status kommer oftest hvis du er blevet 

afbrudt under oprettelsen af en ordre. 

Afventer Betaling 

Betyder at ordren er bestilt og at betalingen trækkes samme dag som ordren udleveres. Hvis der 

bestilles mad til flere dage på den samme ordre, vil beløbet blive trukket løbende og under status 

vil der stå f.eks. 0/5 eller 3/5, afhængigt af hvor mange dage der indtil videre er betalt for. Du kan 

se hvilke dage der er betalt for, ved at klikke på knappen ”Vis” til højre for ordren.  

Denne status kommer hvis du køber med alm. Betalingskort (Dankort/Visa/MasterCard). 

Betalt 

Ordren er betalt, denne status kommer omgående hvis du betaler med kantinekort. 

Annulleret 

Ordren er slettet. 

 

Betaling
 

Annullering af Webshop ordre 
Bestillinger der laves via webshoppen og som betales for med et kantinekort, kan ikke annulleres 

på et senere tidspunkt. Grunden til at det ikke er muligt at annullere en tidligere bestilling, er fordi 

beløbet fra bestillingen hæves fra det pågældende kantinekort lige så snart bestillingen laves og 

bliver godkendt i systemet. 

Hvis det dog skulle ske at man har fået bestilt mad til ens barn til en dag hvor de er forhindret i at 

være til stede i kantinen, så vil der være mulighed for at medarbejderne i kantinerne rundt 

omkring kan hjælpe med at få returneret købet. 

 

Årsager til fejlede betaling 
Her er de mest kendte årsager til hvorfor betaling for en ordre ikke er gået igennem: 

❖ Hvis ordren er oprettet med et gammelt betalingskortnummer og du i mellemtiden har fået 

nyt betalingskort (Dankort/Visa/MasterCard). 

❖ Hvis der ikke er dækning på det brugte betalingskort (Dankort/Visa/MasterCard).  

❖ Hvis ordren er købt med betalingskort (Dankort/Visa/MasterCard) og dette er spærret.  

❖ Hvis ordren er købt med kantinekort og dette er spærret. 


