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Handleiding: 
 

Hoe gebruik je een voordeelcode op jm-
bruneau.be? 

 

 

 

Hoe gebruik je de voordeelcode van Jm-bruneau.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/jm-bruneau/  

 

 

 

 

  

http://tagcity.be/shop/jm-bruneau/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de voordeelcodes 
 

Ga naar https://www.jm-bruneau.be/nl/ en voeg de gewenste artikelen in je winkelmandje. Klik 

vervolgens op “Bestelling afronden” wanneer je boven je winkelmandje navigeert. 

 

 

Hier zie je het overzicht van je bestelling en krijg je eveneens de mogelijkheid om je voordeelcode in 

te geven. Links onderaan in het vakje kun je jouw voordeelcode ingeven en krijg je meteen je cadeau 

of je korting indien deze van toepassing is uiteraard. 

 

 

Geef je voordeelcode in en klik op “bevestig”. Je zal zien dat je code meteen toegepast wordt. Om je 

bestelling af te ronden klik je op “bestelling afronden” en vul je alle nodige gegevens in.  

 

https://www.jm-bruneau.be/nl/
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2. Informatie over JM Bruneau 
 

2.1 Wat is JM Bruneau 
JM Bruneau is al meer dan 50 jaar actief en doorheen de jaren heeft JM Bruneau zich als marktleider 

ontpopt op het vlak van online verkopen van kantoorbenodigdheden, kantoormeubilair en 

accessoires.  

De vestiging in België werd geopend in 1998. Kort daarna openden de vestigingen in Spanje, 

Duitsland en Nederland.  

2.2 Troeven 
 Enorme keuze en aanbod van kantoorartikelen 

 Bijna altijd gratis geschenken bij je bestelling 

 Levering van je bestellingen binnen 24 uur 

 Gratis retournering van je bestelling 

2.3 Bedrijfsgegevens 
Heb je een vraag voor JM Bruneau? Dan kan je hen steeds bereiken via de contactpagina die je 

terugvindt via deze link: https://www.jm-bruneau.be/nl/contact.php  

Het hoofdkantoor van JM Bruneau is gevestigd in Frankrijk in de industriezone Courtaboeuf in Les 

Ulis in het departement Essonne, 25km ten zuiden van Parijs en op een boogscheut van de A10 

autoweg. 

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

koppelingen: 

 JM Bruneau op Facebook: http://www.facebook.com/BruneauBeNeLux 

 JM Bruneau op Twitter: https://twitter.com/BruneauBeNeLux 

 JM Bruneau op YouTube: http://www.youtube.com/user/BruneauBeNeLux  

4. Feedback 
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een voordeelcode op JM Bruneau? 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://www.jm-bruneau.be/nl/contact.php
http://www.facebook.com/BruneauBeNeLux
https://twitter.com/BruneauBeNeLux
http://www.youtube.com/user/BruneauBeNeLux
http://tagcity.be/contact/

