Gefeliciteerd met uw actiecode voor een gratis sieraad!
Uw persoonlijke actie code geeft u recht op een gratis sieraad t.w.v. maar liefst € 100,-.
Het sieraad is inclusief:
 Extra luxe velours geschenkverpakking
 1 jaar garantie
 Echtheidscertificaat
Het sieraad wordt na het afronden van uw bestelling binnen 2 tot 5 werkdagen verzekerd verzonden
door PostNL.
Bekijk hieronder hoe u een sieraad kunt bestellen bij Het JuwelenHuys.
1. Ga naar het http://www.hetjuwelenhuys.com/selected-jewelry/
2. Kies een sieraad t.w.v. maximaal € 100,- uit de Selected Jewelry collectie
a. Klik op ‘Meer info’ voor de specificaties van het sieraad

3. Bestel uw gewenste sieraad
a. Klik op de oranje knop ‘In winkelmand’

b. Let op: wanneer u een ring wilt bestellen, dient u in enkele gevallen eerst de maat in
millimeters aan te geven

4. Verzilver uw persoonlijke actiecode
a. Vul uw actiecode in en klik op de knop ‘Verrekenen’
b. De korting wordt verrekend en u hoeft alleen nog maar de verpakkings- en
verzendkosten à € 12,95 te betalen

5. Rond uw bestelling af
a. Klik op de knop ‘Verder’

b. Bestel eventueel nog een extra sieraad vanuit de Secret Deals aanbiedingen (op eigen
kosten)
c. Maak uw bestelling nog specialer door een kaart van Het JuwelenHuys of extra luxe
geschenkverpakking toe te voegen

6. Kies uw betaalmethode en vul uw gegevens in
a. Betalen kan met iDeal, VISA of Mastercard
b. Geef uw gegevens door voor de levering van het sieraad, alles met een * is een verplicht
veld
c. Klik op de oranje knop ‘Volgende stap’ en controleer uw gegevens

7. Betaling doen
a. Klik op de oranje knop ‘Betalen’ om de betaling te doen
b. Let op: als u de betaling afbreekt is uw persoonlijke actiecode voor 30 minuten
geblokkeerd. Na deze 30 minuten kunt u het weer gebruiken om een sieraad te
bestellen.

8. Bestelling afgerond
a. Als u uw betaling heeft afgerond ontvangt u een bevestiging per e-mail
b. Uw sieraad wordt binnen 2 tot 5 werkdagen bij u op het opgegeven afleveradres bezorgd
Veel plezier met uw gratis sieraad!
Heeft u hulp nodig bij het maken van uw bestelling of heeft u vragen over de sieraden neem dan
contact op met Het JuwelenHuys via het contactformulier
www.hetjuwelenhuys.com/supportformulier.html of bel 020 – 705 2225 (bereikbaar van 9:00 tot
17:00 uur op maandag t/m vrijdag).

