
Boodschappen bestellen via Jumbo 
 
Boodschappen bestellen via internet en laten afleveren bij Dinkler Prinz is mogelijk maar helaas wel iets 
omslachtig. Vlak bij Dinkler Prinz is de Jumbo winkel in het dorpje Glanerbrug bereid uw boodschappen 
te bezorgen die u op de Jumbo website heeft besteld. Bezorgkosten zijn 10 euro . Voorwaarde is wel dat 
u minimaal 1 week voor aankomst in Dinkler Prinz bestelt voor ten minste 200 euro. U dient wel voor de 
levering in de vestiging te betalen. Het werkt als volgt: 
 

• Ga naar www.jumbo.com 

• Rechtsboven in de balk  “Inloggen/Registeren” om een account aan te maken 

• Uw e-mailadres invullen, wachtwoord, uw eigen naam en uw eigen mobiele nummer invullen 

• bij de adresgegevens invullen: Duitsland, Postcode:48599, Sunderhook nr. 1, in Gronau 

• Algemene voorwaarden aanvinken en op “Verzenden” klikken 
 

• de boodschappen uitzoeken en in de lijst plaatsen 

• Als alle boodschappen besteld zijn terug naar de lijst en op “Boodschappen bestellen” klikken 

• Kiezen voor Pick Up Point Jumbo Glanerbrug Lochan 

• Kies de bezorg-dag en een tijd van uw aankomst dag in Dinkler Prinz. Let goed op dat u de 
juiste datum invult. 

• U krijgt u een producten overzicht te zien en de adresgegevens van de Jumbo in Glanerbrug 
(soms eerst nog scherm met producten in de aanbieden, klik dan op volgende) 

• Klik op “Bestelling afronden” en u krijgt een e-mail met de bestelling. Ook kunt u de lijst 
uitprinten 

• Daarna direct bellen met de vestiging Jumbo Glanerbrug 053-4609060 keuze nr. 5 
(bedrijfsleiding) en een afspraak maken voor het bezorgen. U dient zelf aanwezig te zijn in 
Dinkler Prinz als de boodschappen worden bezorgd. 

• Voordat u naar Dinkler Prinz rijdt kunt u langs de Jumbo rijden om de betaling bij de kassa te 
doen. Op de lijst staat een bestelnummer en barcode die u nodig heeft voor de betaling.  
Adres: Jumbo, Schoolstraat 60, 7534 CC Glanerbrug 

• De bezorgkosten zijn 10 euro. De bestelkosten zijn 3,50 en voor de kratten waarin de 
boodschappen bezorgd worden betaald u 4 euro per stuk statiegeld. Deze kratten kunt u weer 
inleveren bij een Jumbo winkel of houden. 

 

• U kunt er ook voor kiezen om de boodschappen niet te laten bezorgen. Wel online bestellen 
maar dan zelf ophalen bij de Jumbo in Glanerbrug. U moet er toch heen om te betalen. Keuze 
aan u. 

http://www.jumbo.com/



