
Handleiding: 
Hoe gebruik je een actiecode 

op E5mode.be? 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hoe gebruik je de actiecode van E5mode.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/e5-mode/ 
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de actiecodes 
 
Ga naar http://www.e5mode.be/nl/ en voeg de gewenste artikelen in je winkelmandje. Ga 
vervolgens met je muis over het winkelmandje rechtsbovenaan en klik op “afrekenen” om door te 
gaan. 
 
 
Nu zie je een overzicht van alle artikelen in je winkelmandje die jij wenst te bestellen. Daarnaast krijg 
je hier ook de mogelijkheid om je actiecode in te geven. 
 

 
 
 
 
In het veld dat bestemd is voor de actiecode, vul je jouw geldige actiecode in. Je korting wordt 
meteen afgetrokken van het totale bestelbedrag. Klik op “toevoegen” 
 
Klik vervolgens op “bestellen” om verder te gaan naar de betaling en je bestelling af te ronden. 
 

2. Informatie over E5mode 
 
2.1 Wat is E5mode 
E5 Mode is een Belgische winkelketen waar je kwalitatieve kleding vindt tegen een scherpe prijs. De 
keten telt 70 filialen in ons land. Zowel dames als heren kunnen er terecht voor de laatste nieuwe 
kledingtrends. 
Bovendien is E5 Mode verkozen tot de beste winkelketen van 2015 en 2016 in België. 
 

2.2 Troeven 
 Gratis verzending vanaf €25 
 Beste winkelketen van 2015 en 2016 n de catergorie herenmode. 
 Gratis afhaling in de winkel 
 Regelmatig profiteren van acties en promoties 
 

2.3 Bedrijfsgegevens 
Heb je een vraag voor E5 Mode? Dan kan je hen steeds bereiken via het contactformulier op hun 
website: https://www.e5mode.be/nl/contact/ 
 
Het hoofdkantoor van E5 Mode is gevestigd op het volgende adres: 
Hoogkamerstraat 1 
B-9100 Sint-Niklaas 
 
Link naar Google Maps: 
https://www.google.be/maps/place/Hoogkamerstraat+1,+9100+Sint- 
Niklaas/@51.1446642,4.178128,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c38db50f990c67:0xd3f89b17 
4d7c0cc7 



 

3. Nuttige koppelingen 
Wens je meer informatie of meer te weten te komen over dit bedrijf? Check dan deze nuttige 
koppelingen: 
 
 E5 Mode op Facebook: https://www.facebook.com/e5mode 
 E5 Mode op YouTube: https://www.youtube.com/user/e5modenv 
 E5 Mode op Pinterest: http://www.pinterest.com/e5mode/ 
 E5 Mode op Instagram: http://instagram.com/e5mode 
 E5 Mode op Twitter: https://twitter.com/e5mode 
 E5 Mode op LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/e5-mode-nv 
 

4. Feedback 
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een actiecode op E5 Mode? 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.linkedin.com/company/e5-mode-nv
http://tagcity.be/contact/

