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Handleiding: 
 

Hoe gebruik je een vouchercode op 
Hansanders.be? 

 

 

 

Hoe gebruik je de vouchercodes van Hansanders.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/hans-anders/  

 

 

 

 

  

http://tagcity.be/
http://tagcity.be/shop/hans-anders/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de vouchercodes 
 

Ga naar http://www.hansanders.be/nl/ en voeg de gewenste artikelen in je winkelmandje. Klik 

vervolgens op je winkelmandje rechts bovenaan om een overzicht te zien van de producten die je 

wenst te bestellen. 

 

 

Hier krijg je meteen ook de mogelijkheid om je geldige vouchercode in te vullen en zo je korting te 

bemachtigen.  

 

Geef je vouchercode in en klik op “verwerken”. Op die manier wordt je geldige vouchercode meteen 

verrekend met het totale bedrag van je bestelling. 

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

  

http://www.hansanders.be/nl/
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2. Informatie over Hans Anders 
 

2.1 Wat is Hans Anders 
Ongeveer 30 jaar geleden, in 1982, besloten drie mannen met de naam Hans om de optiekmarkt 

voor goed te veranderen. Ze besloten om brillen op de markt te brengen en er een eerlijke en dus 

goedkopere prijs voor te vragen. 

Ongeveer 30 jaar later telt Hans Anders internationaal meer dan 400 verschillende filialen in landen 

zoals België, Frankrijk, Spanje, Zweden, …) 

 

2.2 Troeven 
 Hans Anders heeft een enorme collectie brillen, zonnebrillen en lenzen in de aanbieding 

 Bestel snel en eenvoudig je lenzen online 

 Test gratis je ogen online 

 Profiteer regelmatig van leuke acties en promoties bij Hans Anders 

2.3 Bedrijfsgegevens 
Heb je een vraag voor Hans Anders? Dan kan je hen contacteren via het contactformulier op de 

website van Hans Anders: http://www.hansanders.be/nl/blog/contact/   

Het hoofdkantoor van Hans Anders is gevestigd in Nederland op het volgende adres:  

Papland 21 

4206 CK Gorinchem 

Nederland 

 

Link naar Google Maps: 

https://www.google.be/maps/place/hans+anders+hoofdkantoor/@51.849071,4.9835718,3a,75y,201

.22h,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1sQm8wH6haxF1pAY8GVbvxrA!2e0!4m2!3m1!1s0x0:0xebed149e75fe

3d42?sa=X&sqi=2&ved=0CHcQpx8wCmoVChMIucmZlJSLyQIVQlUUCh0Gawed  

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

koppelingen: 

 Hans Anders klantenservice: http://www.hansanders.be/nl/informatie/2407-klantenservice/  

  

http://www.hansanders.be/nl/blog/contact/
https://www.google.be/maps/place/hans+anders+hoofdkantoor/@51.849071,4.9835718,3a,75y,201.22h,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1sQm8wH6haxF1pAY8GVbvxrA!2e0!4m2!3m1!1s0x0:0xebed149e75fe3d42?sa=X&sqi=2&ved=0CHcQpx8wCmoVChMIucmZlJSLyQIVQlUUCh0Gawed
https://www.google.be/maps/place/hans+anders+hoofdkantoor/@51.849071,4.9835718,3a,75y,201.22h,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1sQm8wH6haxF1pAY8GVbvxrA!2e0!4m2!3m1!1s0x0:0xebed149e75fe3d42?sa=X&sqi=2&ved=0CHcQpx8wCmoVChMIucmZlJSLyQIVQlUUCh0Gawed
https://www.google.be/maps/place/hans+anders+hoofdkantoor/@51.849071,4.9835718,3a,75y,201.22h,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1sQm8wH6haxF1pAY8GVbvxrA!2e0!4m2!3m1!1s0x0:0xebed149e75fe3d42?sa=X&sqi=2&ved=0CHcQpx8wCmoVChMIucmZlJSLyQIVQlUUCh0Gawed
http://www.hansanders.be/nl/informatie/2407-klantenservice/
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4. Feedback 
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een vouchercode op Hans Anders? 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/

