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Handleiding: 
 

Hoe gebruik je een promotiecode op 
Brusselairlines.com? 

 

 

 

Hoe gebruik je de promotiecodes van Brusselairlines.com die je kan vinden op 

http://tagcity.be? 

 

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

 

https://tagcity.be/shop/brussels-airlines/ 

 

 

 

  

http://tagcity.be/
https://tagcity.be/shop/brussels-airlines/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de promotiecodes 
 

Ga naar https://www.brusselsairlines.com/nl-be/ en kies de bestemming waar je heen wenst te 

gaan.  

Geef vervolgens ook de datum van vertrek in en de datum waarop je terug zal reizen. Geef daarnaast 

ook in met hoeveel mensen je zal reizen en in welke klasse je wil reizen.  

 

Maar hier krijg je ook de mogelijkheid om een geldige promotiecode in te geven.  

 

Geef hier je geldige promotiecode in en klik op “boek je vlucht” om zo je kortingscode te activeren en 

je korting meteen te verrekenen met het totale bedrag dat je moet betalen. 

2. Informatie over Brussels Airlines 

2.1 Wat is Brussels Airlines 
Sinds 2002 is Brussels Airlines de Belgische luchtvaartmaatschappij die heel wat vluchten aanbiedt 

naar Europese en niet-Europese bestemmingen. Sinds 2009 is Brussels Airlines ook officieel lid van 

Star Alliance, ’s werelds meest toonaangevende luchtvaartalliantie. 

https://www.brusselsairlines.com/nl-be/
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De waarden “human”, “enabling”, “pleasure” en “agile” staan centraal bij Brussels Airlines. 

 

2.2 Troeven 
 Heel wat unieke vliegtuigdesigns 

 Pre-check-in voor vluchten vanuit Brussel 

 Extra aandacht voor alleenreizende kinderen 

 Vluchten naar Afrika 

 Geniet van de voordelen van b.family 

 

2.3 Bedrijfsgegevens 
Heb je een vraag voor Brussels Airlines? Dan kan je hen steeds bereiken via het contactformulier op 

hun website: https://www.brusselsairlines.com/nl-be/contacteer-ons/Default.aspx  

Het hoofdkantoor van Brussels Airlines is gevestigd in Brussel op het volgende adres: 

Jaargetijdelaan 100-102 

1050 Brussel 

 

Link naar Google Maps: 

https://www.google.be/maps/place/Jaargetijdenlaan+100,+1050+Elsene/@50.8179746,4.3861673,1

7z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3c4c5aab04277:0xb0c569f1a105a8a5?hl=nl  

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

koppelingen: 

 Brussels Airlines op Pinterest: https://www.pinterest.com/flyingbrussels/  

 Brussels Airlines op LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/brussels-airlines  

 Brussels Airlines op Facebook: https://www.facebook.com/brusselsairlines  

 Brussels Airlines op Twitter: https://twitter.com/FlyingBrussels  

4. Feedback 
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een promotiecode van Brussels Airlines? 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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