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Handleiding: 
 

Hoe gebruik je een kortingscode op 
Krëfel.be? 

 

 

 

Hoe gebruik je de kortingscode van Krëfel.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/krefel/  

 

 

 

 

  

http://tagcity.be/shop/krefel/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de kortingscodes 
 

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

je winkelmandje of op “bekijk winkelmand” om al je artikelen te bekijken.  

 

 

Hier zie je een overzicht van je aankopen die je zal doen. Bovendien krijg je er ook de mogelijkheid 

om je kortingscode in te vullen. 

 

 

Links onderaan op de website zie je een veld in het grijs gekleurd waar je je kortingscode kunt 

ingeven. Geef je kortingscode in en klik op “toevoegen”. Je korting wordt meteen verrekend en 

afgetrokken van het totale bedrag van je bestelling. Klik op “ga verder” om je bestelling af te ronden. 

  

http://www.krefel.be/
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2. Informatie over Krëfel 
 

2.1 Wat is Krëfel 
Krëfel is een Belgische winkelketen die gespecialiseerd is in de verkoop van huishoudtoestellen en 

elektro. Je vindt er een enorm aanbod van huishoudtoestellen tegen zeer scherpe prijzen. 

Tot op heden telt Krëfel 74 verkooppunten en werken er meer dan 1.000 werknemers voor Krëfel. De 

winkelketen werd opgericht in 1958 door Auguste Marcel Poulet. In 2006 heeft Krëfel z’n eerste 

megastore van zo’n 4.000 m² geopend in Anderlecht. 

2.2 Troeven 
 Voor 22.30u besteld, levering volgende dag 

 Ook levering op zondag 

 Garantie van de laagste prijs 

 Gratis levering vanaf €20 

 Levering 7 dagen op 7 

2.3 Bedrijfsgegevens 
Heb je een vraag voor Krëfel? Dan kan je hen steeds bereiken via deze pagina op hun website: 

https://www.krefel.be/nl/contacteer_ons/CPKEY_contact  

Het hoofdkantoor van Krëfel is gevestigd in Humbeek/Grimbergen op het volgende adres: 

Steenstraat 44 - Industriezone 4 " 'T Sas" Grimbergen 

1851 Humbeek/Grimbergen 

België 

 

Link naar Google Maps: 

https://www.google.be/maps/dir//Kr%C3%ABfel+nv-

sa,+Steenstraat+44,+1851/@50.9771575,4.3206699,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1

s0x47c3e8f124180c5f:0xd9fdc70b4800c27f!2m2!1d4.3946577!2d50.9771809?hl=nl  

4. Feedback 
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een kortingscode op Krëfel? 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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