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Handleiding: 
 

Hoe gebruik je een kortingscode op 
Albelli.be? 

 

 

 

Hoe gebruik je de kortingscode van Albelli.be die je kan vinden op http://tagcity.be? 

 

Je vindt de exacte stappen terug in deze handleiding. Veel plezier met je korting?  

 

http://tagcity.be/shop/albelli/  

 

 

 

 

  

http://tagcity.be/shop/albelli/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de kortingscodes 
 

Ga naar http://www.albelli.be/ en kies het artikel of product dat jij wil personaliseren.  

 

 

Start vervolgens met het personaliseren van je eigen product. Wanneer je klaar bent met het 

personaliseren van je artikel/product klik je op bestellen om het gemaakte product in je 

winkelmandje te bestellen.  

 

 

Hier krijg je meteen ook al de mogelijkheid om je geldige promotiecode in te geven. Klik op “vul je 

promotiecode in” om je kortingscode in te geven.  

http://www.albelli.be/
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Vul je code in en klik op “invoeren” om te bevestigen. Indien je een geldige kortingscode ingevuld 

hebt, dan wordt je korting meteen verrekend met het totale bedrag van je bestelling. Klik op “verder 

met bestellen” om je bestelling af te ronden.  
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2. Informatie over Albelli 
 

2.1 Wat is Albelli 
Albelli is één van de grootste websites waar je online je eigen fotoboek kunt maken in Europa. Albelli 

is actief in België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Zweden en Noorwegen.  

Op de website van Albelli kun je heel wat gepersonaliseerde fotoproducten maken zoals fotoboeken, 

wanddecoratie, gsm hoesjes, wenskaarten, cadeaubonnen, agenda’s, … Bovendien geniet je er 

regelmatig ook van leuke promoties of acties waarmee je een stevige korting krijgt op je bestelling.  

 

2.2 Troeven 
 Albelli heeft ook een zeer handige app voor smartphone 

 Geniet regelmatig van leuke promoties, acties en kortingen 

 De website van Albelli is eenvoudig en zeer gebruiksvriendelijk 

 Dankzij de nieuwsbrief van Albelli blijf je op de hoogte van alle laatste nieuwe promoties en 

acties 

 Ruime keuze uit heel wat verschillende artikelen die je kunt personaliseren 

2.3 Bedrijfsgegevens 
Heb je een vraag voor Albelli? Dan kan je hen steeds bereiken via deze pagina op de website van 

Albelli: http://www.albelli.be/help/neem-contact-op  

Het hoofdkantoor van Albelli is gevestigd in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam op het volgende 

adres: 

Stationsplein 53-57 

1012AB Amsterdam 

Nederland 

 

Link naar Google Maps: 

https://www.google.be/maps/place/Stationsplein+53,+1012+AB+Amsterdam,+Nederland/@52.3797

084,4.8941916,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609c82b75de0d:0x8444d5f2bb7f5185  

  

http://www.albelli.be/help/neem-contact-op
https://www.google.be/maps/place/Stationsplein+53,+1012+AB+Amsterdam,+Nederland/@52.3797084,4.8941916,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609c82b75de0d:0x8444d5f2bb7f5185
https://www.google.be/maps/place/Stationsplein+53,+1012+AB+Amsterdam,+Nederland/@52.3797084,4.8941916,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c609c82b75de0d:0x8444d5f2bb7f5185
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3. Nuttige koppelingen 
Wens je meer informatie of meer te weten te komen over dit bedrijf? Check dan deze nuttige 

koppelingen: 

 Albelli op Twitter: https://twitter.com/albelli_be  

 Albelli op Facebook: https://www.facebook.com/AlbelliBE  

 Albelli op YouTube: https://www.youtube.com/user/AlbelliBE  

 Albelli op Pinterest: https://www.pinterest.com/AlbelliBE/  

4. Feedback 
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een promotiecode op Albelli? Of heb je een vraag over 

deze handleiding? Aarzel dan niet om ons te contacteren: 

Via het contactformulier: 

http://tagcity.be/contact/ 

Per telefoon (enkel tijdens de kantooruren) 

+32 (0)488 10 93 84 

We wensen je alvast veel bespaarplezier! 

 

 

https://twitter.com/albelli_be
https://www.facebook.com/AlbelliBE
https://www.youtube.com/user/AlbelliBE
https://www.pinterest.com/AlbelliBE/
http://tagcity.be/contact/

