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Handleiding: 
 

Hoe gebruik je een actiecode op 
Laredoute.be? 

 

 

 

Hoe gebruik je de actiecode van Laredoute.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/la-redoute/ 

 

 

 

 

  

http://tagcity.be/
http://tagcity.be/shop/la-redoute/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de actiecodes 
 

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

vervolgens op je winkelmandje om alle artikelen die je zal bestellen te zien te krijgen.  

 

 

Naast alle artikelen die je zal bestellen, krijg je hier ook de mogelijkheid om een artikelen toe te 

voegen, maar je krijgt er ook de mogelijkheid om je unieke actiecode in te voeren. Let wel op dat 

deze actiecode een geldige actiecode is. Indien het geen geldige actiecode is, zal je ook geen korting 

bekomen.  

 

Geef je speciale actiecode in en klik op OK. Meteen daarna zal je korting verrekend worden met het 

totale bedrag van je bestelling, indien je actiecode een geldige actiecode is uiteraard.  

Klik vervolgens op “mijn winkelmandje bevestigen” om je bestelling af te ronden en over te gaan tot 

de betaling van je bestelling.  

2. Informatie over La Redoute 
 

2.1 Wat is La Redoute 
Al sinds 1837 is La Redoute gekend voor het enorme aanbod van kleding en accessoires. Toen in 1928 

de allereerste catalogus van La Redoute verscheen werd er werkelijk geschiedenis geschreven. De 

catalogus werd volledig gratis verstuurd naar alle leden van La Redoute, dat waren er zo’n 600.000. 

Met ongeveer 16 pagina’s en een veertigtal verschillende artikels was dit het begin van iets 

ongelofelijks.  

http://www.laredoute.be/nl
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2.2 Troeven 
 Gratis levering van je bestelling van minstens €10 

 Op de website van La Redoute kun je kiezen uit maar liefst 6 verschillende 

betalingsmogelijkheden 

 Je hebt steeds 14 dagen bedenktijd 

 Indien je je bestelling wenst te retourneren kan dit snel, gemakkelijk en gratis 

2.3 Bedrijfsgegevens 
Heb je een vraag voor La Redoute? Dan kan je hen steeds bereiken via het contactformulier op hun 

website: http://www.laredoute.be/nl/help/contactform.aspx  

Het hoofdkantoor van La Redoute is gevestigd op het volgende adres: 

NV La Redoute Catalogue Benelux 

4 rue de Menin 

7730 Estaimpuis 

 

Link naar Google Maps: 

https://www.google.be/maps/place/Rue+de+Menin+4,+7730+Estaimpuis/@50.8178181,3.2800867,

13z/data=!4m2!3m1!1s0x47c3267c694109ab:0x7c5f33e80e3ea96  

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

koppelingen: 

 La Redoute op Facebook: 

https://www.facebook.com/laredoute?brand_redir=194825494876  

 La Redoute op Twitter: https://twitter.com/laredouteBE  

 La Redoute op Pinterest: https://www.pinterest.com/redoutebe/  

 La Redoute op Google +: https://plus.google.com/+Laredoutebetoutelamodeenligne/posts  

 La Redoute op YouTube: https://www.youtube.com/user/LaRedouteBelgium  

4. Feedback 
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een actiecode op La Redoute? 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://www.laredoute.be/nl/help/contactform.aspx
https://www.google.be/maps/place/Rue+de+Menin+4,+7730+Estaimpuis/@50.8178181,3.2800867,13z/data=!4m2!3m1!1s0x47c3267c694109ab:0x7c5f33e80e3ea96
https://www.google.be/maps/place/Rue+de+Menin+4,+7730+Estaimpuis/@50.8178181,3.2800867,13z/data=!4m2!3m1!1s0x47c3267c694109ab:0x7c5f33e80e3ea96
https://www.facebook.com/laredoute?brand_redir=194825494876
https://twitter.com/laredouteBE
https://www.pinterest.com/redoutebe/
https://plus.google.com/+Laredoutebetoutelamodeenligne/posts
https://www.youtube.com/user/LaRedouteBelgium
http://tagcity.be/contact/
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