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Handleiding: 
 

Hoe gebruik je een kortingsbon op 
Spartoo.be? 

 

 

 

Hoe gebruik je de kortingscode van Spartoo.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/spartoo/  

 

 

 

 

 

 

  

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

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

op je winkelmandje om een overzicht te zien te krijgen van je bestelling. 

 

 

Log je in met je bestaande account, of maak een nieuwe account aan indien dit je eerste keer is dat 

je een bestelling plaatst bij Spartoo. 

Wanneer je ingelogd bent met je account of na het aanmaken van een nieuwe account krijg je de 

mogelijkheid om je kortingsbon of kortingscode voor Spartoo in te vullen en zo je korting te claimen. 

 

 

Geef je geldige kortingscode in en klik op “ok” om je kortingscode te valideren.  

http://www.spartoo.be/
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Na het invullen van de andere gegevens klik je op “bestelling bevestigen” om zo je bestelling af te 

ronden.  

2. Informatie over Spartoo 
 

2.1 Wat is Spartoo 
Drie vrienden die uiteraard gek waren op schoenen en online shopping, besloten om samen in 2006 

hun eigen online schoenen-verkoopsite op te richten. De naam Spartoo is een verwijzing naar de 

Griekse sandalen en uiteraard naar de Griekse stad Sparta, die één van de machtigste steden was in 

het oude Griekenland. De twee ‘O’s’ in Spartoo haalden ze dan weer uit bekende internetnamen 

zoals Google, Yahoo, Kelkoo en Wanadoo. Ondertussen werken er bij Spartoo ongeveer 140 

medewerkers in kunnen mensen in ongeveer 20 landen hun favoriete schoenen kopen op de website 

van Spartoo. 

 

2.2 Troeven 
 Enorm veel keuze op de website van Spartoo 

 Je kunt er vaak profiteren van promoties en kortingen op een grote selectie van schoenen 

 Bezorging gegarandeerd binnen de drie werkdagen 

 Gratis retourzenden binnen de 30 werkdagen 

 Laagste prijsgarantie 

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

website: http://www.spartoo.be/contact.php  

Het hoofdkantoor van Spartoo is gevestigd in de Franse stad Grenoble. 

16 rue Henri Barbusse 

38100 Grenoble 

Frankrijk 

 

Link naar Google Maps: 

http://www.spartoo.be/contact.php
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https://www.google.be/maps/place/16+Rue+Henri+Barbusse,+38100+Grenoble,+Frankrijk/@45.157

212,5.7344282,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x478af4cd6364c10f:0x5786d6362ecfb360  

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

koppelingen: 

 Spartoo op Facebook: http://www.facebook.com/spartoo.be 

 Spartoo op Twitter: http://twitter.com/spartoo_nl 

 Spartoo op Google +: http://plus.google.com/104221513530209445020  

 Spartoo op Instagram: https://instagram.com/spartoogram/  

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