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webwinkel voor beenmode

blauw – navy – marine - blauw – navy – marine - blauw – navy – marine – blauw
Van onze klanten horen we dat een blauwe panty lastig te vinden is. Bij ons is blauw geen
enkel probleem.
 Oroblu > marine in 15, 20, 40, 50, 60 denier
 Kunert > marine in 15, 40 en 60 denier
 Marcmarcs > navy in 15, 20, 40, 60, 70 denier
 Marianne > marine in 15, 35 en 60 denier
De voordeligste panty is de 15 denier van Marianne (nu € 3,75) en de duurste de 60
denier van Oroblu (nu € 14,20). Natuurlijk gaat een panty van 60 denier veel langer mee
(bij velen een hele winter of nog langer). Voor beide panty’s geldt dat de prijskwaliteitverhouding goed is. U krijgt waar voor uw geld.
Maattabellen
Op verzoek hebben we in de webshop maattabellen
bijgevoegd. Van het merk dat je graag draagt, weet je de
goede maat wel. Als je eens een andere panty wilt
proberen, is het handig om de tabel te gebruiken.
In de buurt?
Sommige mensen vinden het lastig om op de webshop een
panty uit te zoeken. Ze hebben liever een panty in de hand om de kleur goed te zien. Van
verschillende merken hebben wij kleurstaaltjes. Als u in de buurt woont, mag u gerust
even aankomen. Belt u dan van tevoren? (0182-354322)

Kousen
‘Kunt u voor oma misschien kousen bestellen? Ze zijn nergens meer te krijgen.’
Ja, maatjevandekous kan kousen (hold ups) bestellen! Kunert heeft ze in zwart,
grafiet, diamant en cashmere. De maat voor kousen is de schoenmaat. Ze kosten € 6,50
en we verkopen ze per drie paar. Neemt u voor een bestelling even contact met ons op?
Dan infomeren we u over de levertijd.

ACTIE
Natuurlijk hebben we ook nu weer een leuke actie! Vanaf
vandaag, 1 juni, geven we 30% korting op àlle sokken!
Van kleine, vrolijke kindersokjes tot zakelijke sokken-bijkrijtstreeppakken. Let op: zolang de voorraad strekt!
En… met de korting van 5% op alle panty’s gaan we ook nog even door. Pak uw voordeel!

Bezorging
In postcodegebieden
2820 t/m 2825 en 2860 t/m 2871:
altijd gratis bezorging!

Hebt u tips voor ons? Mail ze naar
info@maatjevandekous.nl.
André & Janneke de Jong
www.maatjevandekous.nl
www.facebook.com/maatjevandekous
Like ons op Facebook.
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