Hartelijk welkom bij het fokkersprogramma van
zooplus

2019-07-29

Als verantwoordelijke fokker staat het welzijn van jouw dieren bij jou op de eerste plaats. zooplus wil je
hierbij graag ondersteunen. Wij nodigen je daarom uit lid te worden van het zooplus fokkersprogramma.
Je krijgt bij dit programma een korting van 8% op alle bestellingen vanaf € 100,00.

Hoe word je lid?
Om lid te worden van het zooplus fokkersprogramma hebben we de volgende informatie nodig::
Naam fokker, kennel of cattery
Registratienummer
Naam vereniging
Ras(sen)
Aantal dieren waarmee gefokt wordt
Aantal nestjes per jaar
Jouw zooplus klantnummer
Kopie van jouw fokkeraccreditatie of bewijs van inschrijving bij een erkende catteryvereniging
Wij vragen je de volgende informatie op te sturen via ons contactformulier. Indien je deze gegevens niet
digitaal ter beschikking hebt, kun je deze ook per post toesturen:
zooplus AG
Ledeboerstraat 46-48
5048AD Tilburg
Nederland

Na jouw aanmelding:
Nadat wij jouw documenten hebben gecontroleerd ontvang je van ons binnen enkele dagen een email met de bevestiging van jouw lidmaatschap van het zooplus fokkersprogramma.
Bij de volgende inkoop bij zooplus identificeer jij jezelf aan de kassa met het door jou geregistreerde
e-mailadres en het gekozen wachtwoord voor het fokkersprogramma. Jouw persoonlijke gegevens
verschijnen dan automatisch en je hoeft ze niet elke keer opnieuw in te vullen.
De korting is gekoppeld aan de combinatie van jouw e-mailadres en wachtwoord waarmee jij je hebt
aangemeld. Een korting achteraf is niet mogelijk.
De korting van 8% vanaf een bestelwaarde van € 100,00 wordt automatisch verrekend bij de kassa
de bezorging gebeurt binnen 1 – 3 werkdagen op het door jou aangegeven bezorgadres
Let er s.v.p. op dat de fokkerskorting niet te gebruiken is in combinatie met actiecodes of een
andere persoonsgebonden korting

Heb je nog vragen?
Stuur ons dan een e-mail. Via het contactformulier neem je contact met ons op.

