Handleiding:
Hoe bestel je iets op Zalando Lounge?

In deze handleiding lees je hoe je snel en eenvoudig een bestelling plaatst op de
website van Zalando Lounge.

Wil je op de hoogte blijven van alle laatste nieuwe aanbiedingen van Zalando Lounge?
Bekijk dan zeker op regelmatige basis TagCi ty via deze link:

https://tagcity.be/shop/zalando-lounge/
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1. Stappenplan: hoe bestel je iets
Iets bestellen op Zalando Lounge is eigenlijk vrij simpel. Wie al een account heeft op Zalando, zal er
ongetwijfeld weinig moeite mee hebben om iets online te bestellen via de website van Zalando
Lounge.
Op de website van Zalando Lounge vind je in vergelijking met Zalando heel wat verschillende
topmerken aan zeer lage prijzen. Je krijgt er met andere woorden ongelofelijke kortingen op heel wat
verschillende topmerken, gedurende een bepaalde periode.
Om iets te bestellen op Zalando Lounge heb je een geldige account nodig. Deze kun je meteen
aanmaken wanneer je op de homepagina van Zalando Lounge terechtkomt.
Daarna kun je meteen beginnen met shoppen en met het zoeken naar kledingstukken.

Eenmaal je gevonden hebt wat je zoekt, dan kun je dat kledingstuk in je winkelmandje plaatsen en
ben je klaar om je bestelling af te ronden.
Eerst en vooral moet je je adresgegevens ingeven en daarna moet je je betaalwijze ingeven. Klik
daarna op bevestigen om je bestelling af te ronden.
Klaar is Kees!

2. Informatie over Zalando Lounge
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2.1 Wat is Zalando Lounge
Sinds maart 2010 staat Zalando Lounge online. Ongeveer 6 jaar later is Zalando Lounge uitgegroeid
tot één van de succesvolste shopping clubs in Europa.
Het unieke aan Zalando Lounge is dat je als lid exclusieve toegang krijgt tot verschillende topmerken
aan zeer aantrekkelijke prijzen. Zo kun je er vaak kledingstukken kopen die tot wel 75% goedkoper
kunnen zijn.

2.2 Troeven
 Heel wat topmerken
 Heel veel kortingen
 Eenvoudig en snel online shoppen
 Zeer ruim aanbod
 Exclusieve sales

2.3 Bedrijfsgegevens
Heb je een vraag voor Zalando Lounge? Dan kan je hen steeds bereiken via het contactformulier op
hun website: https://www.zalando-lounge.be/contact
Het hoofdkantoor van Zalando Lounge is gevestigd in de Duitse hoofdstad Berlijn.
Zalando GmbH
Tamara-Danz-Straße 1
10243 Berlin - Duitsland

Link naar Google Maps:
https://www.google.be/maps/place/Zalando+GmbH/@52.5041849,13.4441865,17z/data=!3m1!4b1!
4m2!3m1!1s0x47a852049ca498ed:0xf28c97da7236f80f

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


Zalando Lounge op Facebook: https://www.facebook.com/Zalando-Lounge297042153822513
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Zalando Lounge op Pinterest: http://www.pinterest.com/zalandolounge/
Zalando Lounge op Instagram: http://instagram.com/zalandolounge#

4. Feedback
Heb je hulp nodig tijdens het plaatsen van een bestelling op Zalando Lounge? 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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