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webwinkel voor beenmode

Kortingscode: tot 1 december!
Onze vaste klanten hebben een kortingscode gehad ter gelegenheid
van onze eerste verjaardag. Voor 1 december kunt u die nog
gebruiken, nog een paar dagen dus!
Stippen en ruiten
Een zwarte panty – ‘maar niet effen’: die hebben we ook in de webshop:
van Oroblu is er ‘Adelle’ 20 denier met een klein stipje (€ 12,95) en van
Kunert de ‘Relief’ met een soort ruitpatroon. Een stevige, maillotachtige
panty die lang meegaat (nu € 16,20).
Oroblu gebreide legging
We hebben nog een aantal warme Anika-leggings van
Oroblu. Kijk in de webshop voor de maten en kleuren die
er nog zijn. Voor € 8,95 hebt u een kwaliteitsproduct (voorheen € 22,95!).
Warm up-actie
Kou en zelfs al sneeuw in Nederland: tijd voor dikke panty’s. Van de heerlijk
warme ‘Warm ups’ van Kunert, de zogenaamde warmevoetenpanty, hebben we een actie:
van € 12 voor € 9. Deze panty vindt u nergens zo goedkoop! Nu ook als legging, in zwart en
blauw.

Geen ladders
De Chinchillanpanty van Kunert (20 denier) laddert niet! Elders € 11 à
€ 12, bij ons momenteel € 8! Altijd handig, zo’n zwarte of huidkleurige
panty in je tas of bureaulade.
Sokken van de sint?
Sokken of panty’s zijn leuke sinterklaascadeautjes, ze passen letterlijk
in iedere schoen! Wilt u een cadeautje opsturen? Dat willen wij ook
voor u doen. U kiest uit sintpapier of gewoon cadeaupapier en geeft
ons het adres van de ontvanger door, dan
komt dat in orde. Uw gedicht erbij? Mail het
ons en dat pakken we erbij in. Dit kost
allemaal niets extra. We willen ook voor u gaan dichten, maar
daarvoor moet u flink in de buidel tasten. Bel of mail ons!

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

Bezorgen | verzenden
Bij een besteding vanaf € 25 gratis verzending.
In postcodegebieden2820 t/m 2825 en 2860 t/m 2871:
altijd gratis bezorging, ongeacht het bedrag!
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