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Handleiding: 
 

Hoe gebruik je een kortingscode op 
Debijenkorf.nl? 

 

 

 

Hoe gebruik je de kortingscode van debijenkorf.nl 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/bijenkorf/  

 

 

 

 

 

 

  

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

Ga naar http://www.debijenkorf.nl/ en voeg de gewenste artikelen in je winkelmandje.  

 

 

Ga met je muis over de winkelmand en klik op “ga naar winkelmand” om een overzicht te zien van je 

bestelling.  

 

Hier krijg je ook de mogelijkheid om je kortingscode of vouchercode in te geven. Klik op “klik hier om 

in te voeren” en voer je geldige code in het daarvoor bestemde veld in. 

 

http://www.debijenkorf.nl/
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Klik vervolgens op “veilig bestellen” om je bestelling af te ronden en door te gaan naar de betaling 

van je bestelling. 

2. Informatie over De Bijenkorf 
 

2.1 Wat is De Bijenkorf 
De Bijenkorf is een online kledingwinkel waar je meer dan 1.000 gerenommeerde merken vind 

gaande van Tommy Hilfiger, Benetton, Hugo Boss, Calvin Klein, Armani, …  

Ook vanuit België kun je een bestelling plaatsen bij De Bijenkorf. Alle bestellingen worden overigens 

de volgende dag geleverd aan huis.  

2.2 Troeven 
 Meer dan 1.000 topmerken online 

 Volgende dag geleverd via Bpost, Kiala, … 

 Artikelen 14 dagen op zicht 

 Gratis retournering via Kiala 

 Geen minimumorderbedrag voor leveringen naar België 

2.3 Bedrijfsgegevens 
Heb je een vraag voor De Bijenkorf? Dan kan je hen steeds bereiken via het contactformulier op hun 

website: https://www.debijenkorf.nl/contact-formulier  

Het hoofdkantoor van De Bijenkorf is gevestigd in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam op het 

volgende adres:   

Hoogoorddreef 11 

1101 BA Amsterdam Zuidoost 

 

Link naar Google Maps: 

https://www.google.be/maps/place/Atlas+Gebouw,+Hoogoorddreef+11,+1101+BA+Amsterdam+Zui

d-

Oost,+Nederland/@52.3090468,4.9419608,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c60b9a2995fe27:0

xa26addca6c758f2d  

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

koppelingen: 

 De Bijenkorf op Facebook: https://www.facebook.com/debijenkorf 

 De Bijenkorf op Twitter: https://twitter.com/debijenkorf 

 De Bijenkorf op Pinterest: http://pinterest.com/bijenkorf/ 

 De Bijenkorf op Instagram: http://instagram.com/debijenkorf 

 De Bijenkorf op YouTube: http://www.youtube.com/debijenkorf 

 De Bijenkorf op Google+: https://plus.google.com/+deBijenkorf  

https://www.debijenkorf.nl/contact-formulier
https://www.google.be/maps/place/Atlas+Gebouw,+Hoogoorddreef+11,+1101+BA+Amsterdam+Zuid-Oost,+Nederland/@52.3090468,4.9419608,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c60b9a2995fe27:0xa26addca6c758f2d
https://www.google.be/maps/place/Atlas+Gebouw,+Hoogoorddreef+11,+1101+BA+Amsterdam+Zuid-Oost,+Nederland/@52.3090468,4.9419608,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c60b9a2995fe27:0xa26addca6c758f2d
https://www.google.be/maps/place/Atlas+Gebouw,+Hoogoorddreef+11,+1101+BA+Amsterdam+Zuid-Oost,+Nederland/@52.3090468,4.9419608,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c60b9a2995fe27:0xa26addca6c758f2d
https://www.google.be/maps/place/Atlas+Gebouw,+Hoogoorddreef+11,+1101+BA+Amsterdam+Zuid-Oost,+Nederland/@52.3090468,4.9419608,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c60b9a2995fe27:0xa26addca6c758f2d
https://www.facebook.com/debijenkorf
https://twitter.com/debijenkorf
http://pinterest.com/bijenkorf/
http://instagram.com/debijenkorf
http://www.youtube.com/debijenkorf
https://plus.google.com/+deBijenkorf
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4. Feedback 
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een kortingscode op De Bijenkorf? 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! 

 

 

http://tagcity.be/contact/

