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webwinkel voor beenmode

Koopjeshoek

Nu onze webwinkel een halfjaar bestaat, krijgen we er een beetje zicht op wat onze
klanten willen. Sommige artikelen hebben we aangevuld, met andere gaan we stoppen.
De sokken, panty’s en shirts/hemdjes die we niet meer op voorraad willen houden,
verkopen we in onze koopjeshoek. Uiteraard geven we daar fikse kortingen weg. De
komende weken komen we nog een paar artikelen bij; houd dus deze hoek in de gaten.
U vindt er al panty’s voor € 2,--

Vanaf 10 april : 5 % korting op alle artikelen
De panty’s in huidkleur worden weer verkocht. Hazel bijvoorbeeld,
in 15 of 20 denier, van Oroblu of Kunert, of cashmere. Maar ook
muskaat van MarcMarcs is de moeite van het proberen waard.
Voor wat kouder weer is een panty van 40 denier nog heel fijn. De
semi-opaquepanty’s van MarcMarcs zijn lekker zacht en heel
elastisch, waardoor ze niet gauw kapot gaan.

Cadeautje?
Wilt u voor een feestelijke gelegenheid (of misschien zomaar) een paar sokken of een
panty als cadeautje laten sturen? Dat doet maatje van de kous graag voor u. U
vermeldt een ander verzendadres als dat van u, en kunt in het veld ‘opmerkingen’ kwijt
of uw bestelling ingepakt moet worden. We hebben vrolijk nieuw cadeaupapier. Het pakje
gaat naar de jarige, u krijgt de factuur. Vindt u het lastig via de webwinkelsite? Stuur ons
dan gewoon een e-mail. Dat geldt ook voor bestellingen; via de mail komen we er altijd
uit.

Bezorging
In postcodegebieden
2820 t/m 2825 en 2860 t/m 2871:
altijd gratis bezorging!
Nieuwe klant
Als u een nieuwe klant aanbrengt,
krijgt u een waardebon van €5. Nog steeds!

Hebt u tips voor ons? Mail ze naar
info@maatjevandekous.nl.
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