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Handleiding: 
 

Hoe gebruik je een kortingscode op 
Belvilla.be? 

 

 

 

Hoe gebruik je de kortingscode van Belvilla.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/belvilla/ 

 

 

 

  

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

Op de homepagina van Belvilla krijg je meteen de mogelijkheid om het volledige aanbod van 

vakantiehuizen te verkennen.  

Geef hier je favoriete bestemming in, de gewenste periode van je verblijf en met hoeveel personen je 

op reis gaat. Klik na het invullen van deze gegevens op “zoeken” om zo alle mogelijke zoekresultaten 

te zien die voldoen aan jouw criteria.  

 

Kies vervolgens het verblijf en de chalet/bungalow die het beste bij jou past en het meeste voldoet 

aan de criteria die je eerder opgegeven hebt.  

Klik op “meer info” om meer informatie te zien en om eventueel ook je verblijf te boeken.  

 

Wanneer alles naar wens is en klopt, klik je op “direct boeken” om je verblijf meteen te boeken.  
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Hier krijg je de mogelijkheid om nogmaals je persoonlijke gegevens in te vullen. Maar je krijgt er ook 

de mogelijkheid om je kortingscode in te geven.  

Klik hiervoor op “voer uw code in” om zo je kortingscode in te geven. 

 

Eenmaal je je kortingscode ingegeven hebt, klik je op verreken om zo de korting af te trekken van het 

totale bedrag.  

Ga vervolgens verder om je boeking af te ronden en de betaling te vervolledigen.  

2. Informatie over Belvilla 
 

2.1 Wat is Belvilla 
Al sinds 1980 biedt Belvilla vakantiehuizen aan. Met ongeveer 35 jaar kennis en ervaring is Belvilla 

uitgegroeid tot één van de grootste Europese spelers wanneer het gaat om het aanbieden van 

vakantiehuizen. Met meer dan 20.000 verschillende vakantiehuizen in 21 verschillende landen aan de 

kust, in de bergen of in het stadscentrum is Belvilla dan ook één van de meest gekende. 

Het is vooral de complete service die veel mensen aanzet tot boeken.  

2.2 Troeven 
 Belvilla heeft een erg betrokken klantenservice 

 Award-winnende website 

 Keuze uit meer dan 20.000 vakantiehuizen in 21 verschillende landen 

 Je vindt er ook last minutes 

 Meer dan 4,5 miljoen overnachtingen geboekt via Belvilla 

 Meer dan 125.000 reviews door klanten 
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2.3 Bedrijfsgegevens 
Heb je een vraag voor Belvilla? Dan kan je hen steeds bereiken via het contactformulier op hun 

website: https://nl.belvilla.be/contact  

Het hoofdkantoor van Belvilla in België is gevestigd op het volgende adres:  

Postbus 103 

3900 Overpelt  

3. Nuttige koppelingen 
Wens je meer informatie of meer te weten te komen over dit bedrijf? Check dan deze nuttige 

koppelingen: 

 Belvilla op Facebook: https://www.facebook.com/belvilla.vakantiewoningen  

 Belvilla op Twitter: https://twitter.com/belvilla  

 Belvilla op Google +: https://plus.google.com/+belvilla/videos  

 Belvilla op YouTube: https://www.youtube.com/user/belvillanl  

 Belvilla op Pinterest: https://www.pinterest.com/belvilla/  

 

4. Feedback 
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een kortingscode op Belvilla? 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! 
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