
Loëlle bezorgt 
gratis bij u thuis
Extra korting op producten 
tijdens de lockdown

Gratis lipgloss 
of mascara bij uw 

cadeaubon
Beautybon

t.w.v. s17,50 
bij elke cadeaubon vanaf s50,00

Lieve klant,

Ook wij zijn helaas tot en met tenminste 9 februari gesloten. 
We hadden al heel veel klanten verzet omdat we echt hadden gehoopt op 19 januari weer aan de slag 
te kunnen gaan. Voor nu wachten we even met verzetten totdat we zeker weten wanneer we open 
kunnen. De planning voor nu is dat we een week voor de opening ons dagelijks bezig zullen houden 

door op volgorde de klanten opnieuw te verzetten. Kunnen we u overdag niet bereiken, dan proberen 
we het in de avond nogmaals. Graag uw begrip en geduld hiervoor.

We blijven positief. Natuurlijk blijven wij ook kosteloos de producten en cadeaubonnen bezorgen in de 
regio Deventer. U helpt ons hier enorm mee en het hele team is hier zeer dankbaar voor!

Elke dag zijn we even op de zaak om bestellingen klaar te maken en de voicemail af te luisteren. 
Dus heeft u vragen of wilt u producten bestellen, spreekt u even in, of verstuur een bericht naar 

receptie@loelle.nl.  Wij nemen dan contact met u op over de bezorging en betaling.

Voor de cadeaubonnen en producten hebben we tot 15 februari weer hele mooie aanbiedingen. 

VOOR HET BESTELLEN VAN CADEAUBONNEN:

 •  Stuur een mail naar receptie@loelle.nl met de volgende gegevens: naam, adres, telefoon- 
nummer, bedrag, persoonlijke tekst op de bon (optioneel), naam en adres van de ontvanger 
(indien u deze op een ander adres wilt laten bezorgen)

 •  Maak het bedrag over op rekeningnummer NL83RABO0377765546 ten name van   
Schoonheidsinstituut Loëlle met vermelding van uw naam

 • Wij nemen contact met u op over het moment van bezorging
 •  Natuurlijk mag u ook uw naam en telefoonnummer achter laten op de voicemail   

(tel. 0570 672 692), dan nemen wij z.s.m. contact met u op. 

VOOR HET BESTELLEN VAN PRODUCTEN:

 •  Stuur een mail naar receptie@loelle.nl met de volgende gegevens: naam, adres,     
telefoonnummer en bestelling.

 • Wij nemen contact met u op over betaling en bezorging.
 • Natuurlijk mag u ook uw naam en telefoonnummer achter laten op de voicemail    
  (tel. 0570 672 692), dan nemen wij z.s.m. contact met u op.

Hopelijk zien we elkaar snel weer. Hou vol!
Liefs, Team Loëlle

Tot 20% korting op 
Matis en Darphin

Tot 15% korting op 
ZO Skin Health

Standaard korting vaste klanten: 10%, 
nu 15% KORTING bij 2 producten en 

20% KORTING bij 3 producten

Standaard korting vaste klanten: 5%, 
nu 10% KORTING bij 2 producten en 

15% KORTING bij 3 productent/m 15-02-2021


