Handleiding:
Hoe gebruik je een coupon code op
Hunkemoller.be?

Hoe gebruik je de coupon code van Hunkemoller.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/hunkemoller/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de coupon codes
Ga naar http://www.hunkemoller.be/be_nl/ en voeg de gewenste artikelen in je winkelmandje. Klik
vervolgens op je winkelmandje rechtsboven op de website.

Hier zie je een overzicht van alle artikelen die je wenst te bestellen. Bovendien zie je onder je
artikelen ook het veld “coupon code toevoegen”. Klik hier op om je coupon code toe te voegen.

Vul je coupon code in het daarvoor bestemde vakje in, en je korting wordt meteen afgetrokken van
het totale bestelbedrag van je bestelling. Klik vervolgens op “naar de kassa” om je bestelling af te
ronden.

Scroll naar beneden. Onder “Kortingscode Inwisselen” vul je de Zalando.be kortingscode in die je kan
vinden op TagCity.
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2. Informatie over Hunkemöller
2.1 Wat is Hunkemöller
De kledingketen Hunkemöller, gespecialiseerd in lingerie, werd in het jaar 1886 opgericht door de
Nederlander Wilhelm Hunkemöller. In 1974 werd het bedrijf overgenomen door Venexdochter
Confendex en werd de naam Hunkemöller in gebruik genomen.
Ondertussen is Hunkemöller in handen van het bedrijf PAI Partners en heeft de keten meer dan 400
winkels wereldwijd in landen zoals Aruba, België, Bahrein, Zweden, …

2.2 Troeven
 Betaalbare en kwaliteitsvolle lingerie
 Steeds de nieuwste artikelen
 Enorm gebruiksvriendelijke webshop
 Gratis je bestelling ophalen in een winkel in je buurt

2.3 Bedrijfsgegevens
Heb je een vraag voor Hunkemöller? Dan kan je hen steeds bereiken via het volgende emailadres:
klantenservice@hunkemoller.com. Het emailadres vind je ook terug op hun website.
Het hoofdkantoor van Hunkemöller België vind je terug in Antwerpen:
Frankrijklei 65 bus 7/8
2000 Antwerpen

Link naar Google Maps:
https://www.google.be/maps/@51.2152938,4.4137755,3a,75y,120.13h,85.65t/data=!3m6!1e1!3m4
!1szE9MUn7h5LS4TN_hz0zY6g!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1?hl=nl

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




Hunkemöller op Facebook: http://www.facebook.com/Hunkemoller
Hunkemöller op Twitter: https://twitter.com/#!/Hunkemoller
Hunkemöller op YouTube: http://www.youtube.com/user/HunkemollerActies
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4. Feedback
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een coupon code op Hunkemöller? 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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