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Handleiding: 
 

Hoe gebruik je een kortingscode op 
Pizzahut.be? 

 

 

 

Hoe gebruik je de kortingscode van Pizzahut.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/pizza-hut/  

 

 

 

 

 

 

http://tagcity.be/
http://tagcity.be/shop/pizza-hut/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de kortingscodes 
 

Ga naar https://www.pizzahut.be/nl en klik op “bestel online”. 

Geef nadien je adresgegevens in en klik op “zoek” om je locatie op te zoeken. Of kies voor “take-out” 

indien je de pizza wenst op te halen. Je kan ook kiezen voor dine-in om je pizza ter plekke op te eten.  

 

 

Nadat je het juiste restaurant en de gewenste tijd van levering of afhaling gekozen hebt, kun je naar 

het overzicht van je bestelling gaan.  

Kies nadien de pizza die je wenst te bestellen. In je winkelmandje zie je een overzicht van alle 

producten die je zal bestellen.  

Hier zie je dus alle producten die je zal bestellen, maar je krijgt er ook de mogelijkheid om een 

geldige kortingscode in te voeren. 

 

Geef hier je geldige kortingscode in en klik op bevestigen. Je korting wordt meteen verrekend met 

het totale bedrag van je bestelling.  

https://www.pizzahut.be/nl
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Klik vervolgens op “doorgaan” om je bestelling af te ronden. 

2. Informatie over Pizzahut 
 

2.1 Wat is Pizzahut 
Ter wereld is Pizzahut de grootste restaurantketen die gespecialiseerd is in het aanbieden van 

pizza’s. Met meer dan 12.000 restaurants, drive-inrestaurants en kiosken is Pizzahut aanwezig in 86 

verschillende landen.  

 

2.2 Troeven 
 Enorm aanbod van lekkere pizza’s 

 Regelmatig kun je er profiteren van straffe promoties 

 Stel volledig zelf je eigen pizza samen 

 Snelle levering van je pizza 

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

website: https://www.pizzahut.be/nl/contact  

Het hoofdkantoor van Pizzahut is gevestigd in de Amerikaanse stad Addison, Texas.  

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

koppelingen: 

 Pizzahut op Facebook: https://www.facebook.com/PizzaHutBelgium  

 Pizzahut op YouTube: https://www.youtube.com/user/PizzaHutBelgium  

 Pizzahut op Instagram: https://www.instagram.com/pizzahutbelgium/  

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

 

 

https://www.pizzahut.be/nl/contact
https://www.facebook.com/PizzaHutBelgium
https://www.youtube.com/user/PizzaHutBelgium
https://www.instagram.com/pizzahutbelgium/
http://tagcity.be/contact/

