Handleiding:
Hoe gebruik je een voordeelcode op
Foodbag.be?

Hoe gebruik je de voordeelcode van Foodbag.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/foodbag/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de voordeelcodes
Ga naar http://foodbag.be/ en klik rechts bovenaan op de website op “bestellen”. Vervolgens zal je
enkele gegevens moeten invullen vooraleer je je bestelling kan afronden.

Na het invullen van alle nodige gegevens zal er als laatste optie een mogelijkheid tevoorschijn komen
om je voordeelcode of couponcode in te vullen.

Klik op “ja” indien je een geldige voordeelcode of couponcode ter beschikking hebt.

Klik na het invullen van je voordeelcode op “code valideren” om verder te gaan en je bestelling af te
ronden.
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2. Informatie over Foodbag
2.1 Wat is Foodbag
Foodbag ontwikkelt wekelijks lekker recepten met dagverse ingrediënten om zo een lekkere maaltijd
te bereiden. Op de website van Foodbag kun je een Foodbag naar keuze bestellen voor het gewenste
aantal personen waarvoor je de maaltijd wil bereiden.
Je hoeft dus zelf niet meer naar de winkel om de nodige ingrediënten om je maaltijd te bereiden.
Foodbag levert alle nodige ingrediënten in een handige doos bij jou thuis.

2.2 Troeven
 Originele recepten
 Dagverse ingrediënten
 Foodbag levert zowel bij jou thuis als bij jou op het werk
 Bereid zelf je heerlijke maaltijden

2.3 Bedrijfsgegevens
Heb je een vraag voor Foodbag? Dan kan je hen altijd je vragen stellen via het formulier rechts
onderaan de website van Foodbag: http://foodbag.be/

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





Foodbag op Instagram: http://www.instagram.com/foodbagbe
Foodbag op Pinterest: http://www.pinterest.com/foodbag
Foodbag op Twitter: http://www.twitter.com/foodbagbe
Foodbag op Facebook: http://www.facebook.com/foodbagbe

4. Feedback
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een voordeelcode op Foodbag? 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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