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Handleiding: 
 

Hoe gebruik je een couponcode op 
Dokteronline.be? 

 

 

 

Hoe gebruik je de couponcode van Dokteronline.com 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/dokter-online/  

 

 

 

 

 

 

  

http://tagcity.be/shop/dokter-online/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de couponcodes 
 

Ga naar http://www.dokteronline.com/ en voeg de gewenste artikelen in je winkelmandje door de 

gewenste artikelen te selecteren. 

 

 

Links onder het overzicht van je artikelen zie je de mogelijkheid om een couponcode in te voeren. 

Voer de code in en klik op “activeren”. De korting wordt meteen afgetrokken van je bestelling. 

 

 

Klik op “bestelling afronden” om je bestelling te betalen en af te ronden. 

 

Druk vervolgens op “Kortingscode gebruiken” om de korting te krijgen. Let wel, er kunnen bepaalde 

voorwaarden verbonden zijn aan de codes, waardoor deze niet in alle situaties werken. 

  

http://www.dokteronline.com/
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2. Informatie over Zalando 
 

2.1 Wat is Dokteronline 
Het verhaal van Dokteronline.com begint ruim 10 jaar geleden (2004) op twee zolderkamertjes. Twee 

mannen, met de overtuiging dat mensen hun eigen keuzes moeten kunnen maken als het gaat om 

gezondheidszorg, besluiten dit principe naar Amerikaans voorbeeld in Europa te introduceren. Naast 

België is Dokteronline ook actief in maar liefst elf andere landen, waaronder ook Nederland.  

Dokteronline is een internetapotheek waarop je medicijnen kunt kopen waarvoor je geen voorschrift 

nodig hebt en medicijnen waar je wel een voorschrift voor nodig hebt. 

2.2 Troeven 
 Snel en eenvoudig medicijnen bestellen 

 Goedkoop 

 Je krijgt er deskundige uitleg 

 Groot aanbod 

 Strikte controle 

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

koppelingen: 

 Dokteronline op Facebook: https://www.facebook.com/dokteronlineNL 

 Dokteronline op Twitter: https://twitter.com/dokteronlinenl 

 De blogpagina van Dokteronline: http://www.dokteronline.com/blog/  

4. Feedback 
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een couponcode op Dokteronline? 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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