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Handleiding: 
 

Hoe gebruik je een cadeaucode op 
Yoursurprise.be? 

 

 

 

Hoe gebruik je de cadeaucode van Yoursurprise.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/your-surprise/  

 

 

 

 

  

http://tagcity.be/
http://tagcity.be/shop/your-surprise/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de cadeaucodes 
 

Ga naar http://www.yoursurprise.be/ en kies welk product of artikel jij wenst te bestellen. Nadien 

zet je het product of artikel dat je gepersonaliseerd hebt in je winkelmandje.  

 

Naast het overzicht van alle artikelen en producten die jij wenst te bestellen zal je zien dat je hier ook 

een geldige cadeaucode kan ingeven.  

 

Geef je cadeaucode in en klik op “activeer”. Je korting zal meteen verrekend worden met het bedrag 

van je bestelling. 

  

http://www.yoursurprise.be/
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2. Informatie over Yoursurprise.be 
 

2.1 Wat is Yoursurprise.be 
Al sinds 2005, ruim 10 jaar dus, kun je op de website van Yoursurprise.be meer dan 1.500 

verschillende gepersonaliseerde geschenken bestellen die kunnen dienen voor speciale en unieke 

gelegenheden zoals Sinterklaas, Kerst, communie, Carnaval, een verjaardag, Vaderdag, Moederdag, 

… 

 

2.2 Troeven 
 Gratis verzending van je bestelling vanaf €50 

 Keuze uit meer dan 1.500 verschillende personaliseerbare geschenken 

 Uitstekende klantendienst 

 Je vindt er voor elke gelegenheid wel een geschikt geschenk 

 Verschillende betaalmethodes mogelijk 

 

2.3 Bedrijfsgegevens 
Heb je een vraag voor Yoursurprise.be? Dan kan je hen steeds bereiken via het contactformulier op 

hun website: http://www.yoursurprise.be/contact  

Het hoofdkantoor van Yoursurprise.be is gevestigd in de Nederlandse stad Zierikzee op volgend 

adres:   

Industrieweg 46  

4301 RS Zierikzee  

The Netherlands  

 

Link naar Google Maps: 

https://www.google.be/maps/place/Industrieweg+46,+4301+RS+Zierikzee,+Nederland/@51.642370

8,3.9183073,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c4f561d04fdf1b:0xcb912e348002ed17  

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

koppelingen: 

 Yoursurprise.be op Facebook: http://www.facebook.com/YourSurpriseBE 

 Yoursurprise.be op Twitter: http://twitter.com/yoursurprise  

 Yoursurprise.be op Google+: https://plus.google.com/108082193041641773779  

 Yoursurprise.be Pinterest: http://pinterest.com/yoursurprisebe/  

http://www.yoursurprise.be/contact
https://www.google.be/maps/place/Industrieweg+46,+4301+RS+Zierikzee,+Nederland/@51.6423708,3.9183073,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c4f561d04fdf1b:0xcb912e348002ed17
https://www.google.be/maps/place/Industrieweg+46,+4301+RS+Zierikzee,+Nederland/@51.6423708,3.9183073,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c4f561d04fdf1b:0xcb912e348002ed17
http://www.facebook.com/YourSurpriseBE
http://twitter.com/yoursurprise
https://plus.google.com/108082193041641773779
http://pinterest.com/yoursurprisebe/
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4. Feedback 
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een cadeaucode op Yoursurprise.be? 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://tagcity.be/contact/

