
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
   Het bestellen:  

 

1: Kies op www.vd.nl/actiepepernoot een artikel dat je 
wil bestellen en klik op ‘In winkelmand’. Je mag uit het 
hele assortiment van V&D kiezen. Je bestelling is nu 
toegevoegd aan het winkelmandje. 
 
Let op: Je ziet nu nog verzendkosten staan. Na het 
verzilveren van de cadeaucode (in stap 3) vervallen de 
verzendkosten. Ook bij een bestelling onder de €20 
betaal je geen verzendkosten! 
 

2: Klaar met winkelen? Ga dan met je muis/pijl naar de 
winkelmand rechts bovenin het scherm en Klik op 
‘Bestellen’. 
 

3: In de winkelmand voer je jouw cadeaucode in (van 
19 cijfers) onder ‘heb je een kortingscode of 
cadeaukaart?’. Daarna verschijnt het vakje voor de 
pincode. Vul ook de pincode in (van 6 cijfers). En klik je 
op verzilver. Je ziet nu dat de korting is verwerkt en het 
bedrag is aangepast. Vervolgens klik je op bestellen.  
 

4: Je kunt nu kiezen of je wil inloggen met een 
bestaand V&D account, of je een nieuw account aan wil 
maken of dat je zonder account wil bestellen.  
 
De door jou ingevulde adresgegevens en het e-
mailadres worden gebruikt voor het verzenden van het 
bestelde cadeau. Via het door jou ingevulde e-mailadres 
word je op de hoogte gehouden van je bestelling. Zorg 
er dus altijd voor dat je een geldig e-mailadres 
opgeeft. Je hoeft geen verzendkosten te betalen. 
 

5: Controleer jouw bestelling. Kloppen alle gegevens? 
Kies, indien nodig, een betaalmethode en ga verder 
door op ‘Plaats bestelling’ te klikken. Jouw bestelling is 
nu geplaatst. Je ontvangt een bestelbevestiging via de 
email. Dit kan enkele minuten duren. 

 
 

 
 

De cadeaucode  
Zorg ervoor dat de cadeaucode zorgvuldig wordt 
overgenomen. Dat kan door te kopiëren en te plakken 
(let op dat de code niet wordt overschreven) of door 
deze handmatig over te nemen. De code bestaat uit 
19 cijfers, daarachter staat een puntkomma (;) en 
daarna volgt de pincode van 6 cijfers.  
 
Bij Actie Pepernoot betaal je ook geen verzendkosten 
bij een bestelling onder de €20. 
De cadeaucode is geldig tot 31 december 2020! 
 

retour 
Bij het retourneren ontvang je het bedrag weer op je 
cadeaucode. 
 

Saldochecker  
Een eventuele restwaarde kun je bij een volgende 
bestelling gebruiken. Deze blijft beschikbaar op je 
cadeaucode en kan worden besteed tot 31 december 
2020. V&D heeft een saldochecker. Via deze link kun je 
jouw saldo checken: www.vd.nl/saldochecker .  
 

Vragen?  
Heb je een vraag over een bestelling?       
Neem contact op met de klantenservice van V&D via 
020 225 1175. Deze klantenservice is iedere werkdag 
van 09:00 tot 17:00 uur bereikbaar. Je kunt altijd 
mailen naar klantenservice@vd.nl . 
 
Kinderhulp geeft deze code zodat kinderen toch een 
cadeau van hun verlanglijstje kunnen krijgen. 
Kinderhulp heeft inzage in de bestellingen en het saldo 
op de cadeaucodes. Bij het vermoeden van fraude zal 
Kinderhulp contact opnemen met de Kinderhulp-
contactpersoon die de codes van Kinderhulp heeft 
ontvangen.  
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