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Handleiding: 
 

Hoe gebruik je een promotiecode op 
ZEB.be? 

 

 

 

Hoe gebruik je de promotiecode van ZEB.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/zeb/  

 

 

  

http://tagcity.be/shop/zeb/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de promotiecodes 
 

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

winkelmandje om een overzicht van je artikelen te zien.  

 

 

Hier zie je meteen een mooi overzicht van alle artikelen die je wenst te bestellen. Bovendien krijg je 

er rechts onderaan ook de mogelijkheid om je ZEB promotiecode in te geven.  

 

Geef je ZEB promotiecode in en klik vervolgens op “ok”. Je korting zal meteen afgetrokken worden 

van het totale bedrag van je bestelling. Zo weet je meteen hoeveel je korting exact waard is! Klik 

vervolgens op “ga verder” om je betaling te voltooien. 

  

http://www.zeb.be/
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Nadien zal je moeten inloggen met je persoonlijke gegevens als je een account hebt. Heb je geen 

account, dan kan je ook verder zonder een ZEB account. 
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2. Informatie over ZEB 
 

2.1 Wat is ZEB 
ZEB is een Belgische winkelketen die kleding meer dan 50 verschillende topmerken verkoopt in maar 

liefst 56 verschillende winkels in ons land.  

ZEB staat vooral gekend voor de kwaliteit van de kleding en de straffe promoties waarvan je geregeld 

kunt profiteren.  

De winkels zijn stijlvol ingericht, goed bereikbaar en de e-shop is goed gevuld en je kunt er steeds 

genieten van een professionele online service.  

2.2 Troeven 
 Gratis levering van je bestelling 

 Levering waar je ook maar wil 

 Gratis retournering van je bestelling 

 Meer dan 50 topmerken 

 Eenvoudige webshop 

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

http://www.zeb.be/nl/contact/index/index  

Het hoofdkantoor van ZEB is gelegen in Merchtem op het volgende adres: 

Brusselsesteenweg 185 

1785 Merchtem 

België 

 

Link naar Google Maps: 

https://www.google.be/maps/place/Brusselsesteenweg+185,+1785+Merchtem/@50.9464928,4.246

1037,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3eabc59b810a5:0x92d053a332598799  

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

koppelingen: 

 ZEB op Facebook: https://www.facebook.com/ZebWeb  

 ZEB op Twitter: https://twitter.com/Zebfashion  

 ZEB op Pinterest: http://pinterest.com/zebweb   

 ZEB op Instagram: http://instagram.com/zebfashion  

http://www.zeb.be/nl/contact/index/index
https://www.google.be/maps/place/Brusselsesteenweg+185,+1785+Merchtem/@50.9464928,4.2461037,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3eabc59b810a5:0x92d053a332598799
https://www.google.be/maps/place/Brusselsesteenweg+185,+1785+Merchtem/@50.9464928,4.2461037,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3eabc59b810a5:0x92d053a332598799
https://www.facebook.com/ZebWeb
https://twitter.com/Zebfashion
http://pinterest.com/zebweb
http://instagram.com/zebfashion
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4. Feedback 
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een promotiecode op ZEB? 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/

