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Handleiding: 
 

Hoe gebruik je een kadocode op 
Groupon.be? 

 

 

 

Hoe gebruik je de kadocode van Groupon.be 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/groupon/  

 

 

 

 

 

 

  

http://tagcity.be/
https://tagcity.be/shop/groupon/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de kadocodes 
 

Ga naar https://www.groupon.be/ en selecteer de artikelen die je wenst te bestellen. Wanneer je je 

gewenste artikelen geselecteerd hebt, krijg je meteen een pagina te zien waar je al je gegevens moet 

invullen of waar je kun inloggen met je account. Eens je ingelogd bent, kun je jouw bestelling 

afronden. 

 

 

Hier krijg je dus een overzicht te zien van alle artikelen die je zal bestellen. Maar je krijgt er ook de 

mogelijkheid om een geldige kadocode in te geven.  

 

Geef hier je geldige kadocode in en klik op “pas toe” om je korting meteen te verrekenen.  

Kies nadien je gewenste betalingsmethode en vul de juiste verzendinformatie in. Klik nadien op 

“bestelling afronden” om je bestelling af te ronden.  

2. Informatie over Groupon 
 

2.1 Wat is Groupon 
Groupon is een beursgenoteerd bedrijf en tevens een wereldleider in lokale handel. Het is ook de 

startplaats waar je zowat alles kunt kopen, wanneer en waar je maar wil. Elke dag opnieuw vind je op 

Groupon heel wat verschillende artikelen aan een sterk verminderde prijs. Maar deze artikelen 

blijven echter niet lang op Groupon staan. Daarom is het dus belangrijk om snel te beslissen.  

https://www.groupon.be/
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2.2 Troeven 
 Op Groupon vind je heel wat verschillende categorieën zoals eten en drinken, schoonheid en 

spa, elektronica, vrouwen, huis & tuin, shopping, travel, … 

 Heel wat super voordelige deals op Groupon 

 Op de website kun je zoeken naar artikelen/deals binnen je directe omgeving 

 

2.3 Bedrijfsgegevens 
Heb je een vraag voor Groupon? Dan kan je hen steeds bereiken via het volgende e-mailadres: 
customer.support@groupon.be  

Het hoofdkantoor van Groupon is gevestigd in Ierland op het volgende adres: 

Lower Ground Floor 

Connaught House 

1 Burlington Road 

Dublin 4  

216410 Ierland 

 

Link naar Google Maps: 

https://www.google.be/maps/place/1+Burlington+Rd,+Dublin+4,+Ierland/@53.3321285,-

6.2489111,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x48670ebc4fb63dd7:0xb9e53323e5774868  

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

koppelingen: 

 Groupon op Facebook: https://www.facebook.com/groupon.be  

 Groupon op Twitter: https://twitter.com/Groupon_BENL  

4. Feedback 
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een kadocode op Groupon? 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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