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Handleiding: 
 

Hoe gebruik je een kortingscode op 
Vistaprint.be? 

 

 

 

Hoe gebruik je de kortingscode van Vistaprint.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/vistaprint/  

 

 

 

 

  

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

Ga naar www.vistaprint.be en kies er het product dat je wil personaliseren.  

 

Maak vervolgens je keuze en start het personaliseren van het gekozen product.  

Eens je klaar bent met het personaliseren van je product controleer je nog eens het eindontwerp van 

je product en klik je op volgende.  

http://www.vistaprint.be/
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Daarna kun je kiezen om in te loggen met je bestaande account of om in te loggen als gast. Kies 

hierna het aantal exemplaren van je product dat je wil bestellen.  

Uiteindelijk kom je terecht in je winkelmandje waar je een overzicht te zien krijgt van de producten 

die je zal bestellen. Hier krijg je ook de mogelijkheid om je (geldige) kortingscode in te geven.  
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Geef in dit veld je geldige kortingscode in. Na het ingeven van je kortingscode wordt je korting 

meteen verrekend met het totale bedrag van je bestelling.  

Klik vervolgens op “kassa” om je bestelling te betalen en af te ronden.  

 

2. Informatie over Vistaprint 
 

2.1 Wat is Vistaprint 
In de webshop van Vistaprint vind je heel wat artikelen die je zelf volledig naar je eigen hand kunt 

zetten. Zo kun je bijvoorbeeld visitekaartjes, marketingmateriaal, posters en spandoeken, kaarten en 

uitnodigingen, fotoproducten en unieke kleding volledig personaliseren.  

Bij Vistaprint krijg je regelmatig een stevige korting op je bestelling, waardoor je dus steeds 

goedkoop gepersonaliseerd drukwerk kunt bestellen in één simpele muisklik.  

 

2.2 Troeven 
 Heel wat verschillende producten die je kunt personaliseren 

 €10 korting op je bestelling bij het inschrijven van de nieuwsbrief 

 Goede verhouding prijs – kwaliteit 

2.3 Bedrijfsgegevens 
Heb je een vraag voor Vistaprint? Dan kan je hen steeds bereiken via één van de verschillende 

manieren die voorgesteld worden op de contactpagina van Vistaprint: 

http://www.vistaprint.be/klantenservice/contact.aspx?txi=16746&xnid=Footer_Contact+Us_Let+Us+

Help&xnav=footer  

Het hoofdkantoor van Vistaprint is gevestigd op het volgende adres in Nederland: 

Hudsonweg 8 

5928 LW Venlo 

Nederland 

 

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

koppelingen: 

 Vistaprint op Facebook: https://www.facebook.com/Vistaprint.Benelux  

4. Feedback 
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een kortingscode op Vistaprint? Of heb je een vraag over 

deze handleiding? Aarzel dan niet om ons te contacteren: 

Via het contactformulier: 

http://www.vistaprint.be/klantenservice/contact.aspx?txi=16746&xnid=Footer_Contact+Us_Let+Us+Help&xnav=footer
http://www.vistaprint.be/klantenservice/contact.aspx?txi=16746&xnid=Footer_Contact+Us_Let+Us+Help&xnav=footer
https://www.facebook.com/Vistaprint.Benelux
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http://tagcity.be/contact/ 

Per telefoon (enkel tijdens de kantooruren) 

+32 (0)488 10 93 84 

We wensen je alvast veel bespaarplezier! 

 

 

http://tagcity.be/contact/

