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Handleiding: 
 

Hoe gebruik je een kortingsbon op 
Fun.be? 

 

 

 

Hoe gebruik je de kortingsbon van Fun.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/fun/  

 

 

 

 

 

 

  

http://tagcity.be/shop/fun/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de kortingsbonnen 
 

Ga naar https://www.fun.be/ en voeg de gewenste artikelen in je winkelmandje. Klik vervolgens op 

“Bestellen” rechts bovenaan de website. 

 

 

Log je in met je bestaande account en klik op “ga naar kassa” om je bestelling af te ronden. Vul 

nadien alle nodige gegevens in en klik op “naar betalen”.  

Hier krijg je ook de mogelijkheid om je geldige kortingsbon in te geven en zo je korting te claimen.  

 

Geef je geldige kortingsbon in en klik op “verwerken” om zo je korting af te trekken van het totale 

bestelbedrag. 

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

  

https://www.fun.be/
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2. Informatie over Fun 
 

2.1 Wat is Fun 
Fun is een Belgische winkelketen van speelgoedwinkels met 30 winkels waaronder 1 experience 

store. Je vindt er een enorm aanbod van speelgoed en andere artikelen voor kinderen.  

Zowel in de winkels als in de webshop van Fun kun je regelmatig profiteren van leuke acties en 

aantrekkelijke aanbiedingen om te besparen op je online aankopen bij Fun.  

Wanneer je een bestelling plaatst bij Fun heb je steeds recht op 365 gratis retournering van je 

bestelling.  

 

2.2 Troeven 
 Alle Fun winkels zijn open op zondag, de webshop is open 7/7 en 24u/24 

 Gratis verzending van je bestelling vanaf €50 

 Je hebt er steeds de laagste prijsgarantie 

 365 dagen gratis retournering van je bestelling 

 Profiteer regelmatig van speciale acties en aantrekkelijke promoties 

 

2.3 Bedrijfsgegevens 
Heb je een vraag voor Fun? Dan kan je hen steeds bereiken via het contactformulier op hun website: 

https://www.fun.be/contacts  

Het hoofdkantoor van Fun is gevestigd in Brugge op het volgende adres:  

Koning Albert I-laan 244 

B8200 BRUGGE 

 

Link naar Google Maps: 

https://www.google.be/maps/place/Koning+Albert+I-

laan+244,+8200+Brugge/@51.1638398,3.1915557,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c351ba420

e8cf3:0xc19f3fa2ba2b0927  

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

koppelingen: 

 Fun op Facebook: https://www.facebook.com/funbelgium 

 Fun op Twitter: https://twitter.com/funbelgium  

 Fun op Pinterest: https://www.pinterest.com/fun_belgium  

 Fun op YouTube: https://www.youtube.com/user/daarbegintdepret  

https://www.fun.be/contacts
https://www.google.be/maps/place/Koning+Albert+I-laan+244,+8200+Brugge/@51.1638398,3.1915557,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c351ba420e8cf3:0xc19f3fa2ba2b0927
https://www.google.be/maps/place/Koning+Albert+I-laan+244,+8200+Brugge/@51.1638398,3.1915557,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c351ba420e8cf3:0xc19f3fa2ba2b0927
https://www.google.be/maps/place/Koning+Albert+I-laan+244,+8200+Brugge/@51.1638398,3.1915557,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c351ba420e8cf3:0xc19f3fa2ba2b0927
https://www.facebook.com/funbelgium
https://twitter.com/funbelgium
https://www.pinterest.com/fun_belgium
https://www.youtube.com/user/daarbegintdepret
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4. Feedback 
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een kortingsbon op Fun? 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/

