
Friends get more 

Word member en profiteer van leuke extra’s!

& me



Bij Wolkyshop is iedereen speciaal,  
maar onze Wolky&Me members koesteren 
we nog een beetje extra. Als Wolky&Me 
member heb je een eigen account 
waarin je overzichtelijk al jouw 
bestellingen kunt terugvinden, 
informatie kunt aanpassen én  
automatisch punten spaart voor  
korting op je volgende aankoop. 

Lekker overzichtelijk
Als Wolky&Me member heb je een eigen account op  
wolkyshop.com. Hier zie je overzichtelijk al jouw bestellingen  
terug, kan je supersnel een retour aanmelden, je voorkeuren  
voor nieuwsbrieven aanpassen en je gegevens wijzigen. 

Wolky&Me punten sparen
Wanneer je een account hebt, spaar je automatisch voor  Wolky&Me 
punten vanaf de eerste aankoop. Bij elke bestede euro (€1,-) in 
onze winkel of onze webshop ontvang je een Wolky&Me spaar-
punt. Geef in de winkel aan de medewerker door dat je Wolky&Me 
member bent om er zeker van te zijn dat jouw punten worden 
toegevoegd. Bij het bereiken van 200 punten, worden je punten 
 automatisch omgezet naar een online shoptegoed ter waarde van 
€10,00. Dit shoptegoed blijft een jaar geldig en kan je uitgeven 
op alle producten in onze webshop én in alle Wolkyshop winkels. 
In de winkel of in de checkout op de website kun je zelf aangeven 
of je je tegoed wil gebruiken. Jouw account wordt gekoppeld aan 
je naam en e-mailadres; geen gedoe met stempelkaarten en  
pasjes dus!

Nog meer extra’s
Als Wolky&Me member ontvang je naast alle spaarvoordelen, 
nog veel meer extra’s. Denk bijvoorbeeld aan een verrassing op 
je  verjaardag, gepersonaliseerde aanbiedingen en exclusieve 
 uitnodigingen voor VIP-events. We koesteren onze Wolky&Me 
 members nog een beetje extra, en dat merk je snel genoeg!

Aanmelden
Online: Je kunt je voor Wolky&Me aanmelden via de inlogbutton op 
onze website. Je ontvangt dan van ons een e-mail om je account te 
verifiëren. Vanaf dat moment profiteer je direct van alle voordelen 
van Wolky&Me.
In de winkel: Wanneer je iets koopt in een van onze winkels, zal 
gevraagd worden of je Wolky&Me member bent of wilt worden. 
Wanneer je aangeeft member te worden, zal de winkelmedewerker 
je verder helpen met het aanmaken van een account. 
De gegevens die je achterlaat voor jouw account worden enkel 
gebruikt om ervoor te zorgen dat je nog makkelijker bij ons winkelt 
en punten kunt sparen. Share the Wolky experience!

Hoogtepunten van het Wolky&Me membership:

Als eerste op de hoogte van 
de sale en de nieuwe collectie.

Exclusieve uitnodigingen voor 
VIP events.

Al je gegevens eenvoudig inzien 
en wijzigen.

Makkelijk retourneren en altijd een 
up to date statusoverzicht van jouw 
retour.

Verjaardags- en welkomstcadeaus  
en nog meer verrassingen.

Geen gedoe met pasjes of stempel-
kaarten die je kwijt kan raken; je 
spaart digitaal met je e-mailadres.

Een eigen account op wolkyshop.com 
met al je bestellingen overzichtelijk 
bij elkaar.

Sparen voor kortingen op je volgende 
aankoop, zowel in de winkel als 
online.

Speciale aanbiedingen, alleen 
voor jou.

FOR
YOU



Om ons nieuwe Wolky&Me membership 

te vieren, ontvang je nu 100 welkomspunten 

cadeau wanneer je je account 

(her)activeert! Ga hiervoor naar 

wolkyshop.com/mijn-account

Voorwaarden
•  Bij registratie als Wolky&Me member, worden jouw persoonsgegevens gekoppeld aan jouw 

Wolkyshop-account. Indien je in het kader van het membership je gegevens niet volledig wenst  
te verstrekken, is het niet mogelijk om deel te nemen aan het spaarprogramma.

•  Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving 
inzake gegevensbescherming. Op www.wolkyshop.com/privacystatement kan je meer informatie 
over ons privacybeleid vinden.

•  Als Wolky&Me member, geef je toestemming voor die verwerkingen. Je hebt uiteraard recht op 
inzage in jouw gegevens. Deze gegevens kun je zelf altijd inzien en wijzigen via jouw Wolkyshop 
account op wolkyshop.com. Heb je geen online account? Dan kun je je verzoek richten aan onze 
klantenservice: Wolkyshop • t.a.v. klantenservice • Voorveste 15 BC • 3992 DC Houten

•  Je kunt je membership op ieder moment beëindigen. De verkoopmedewerkers van Wolkyshop 
en het online-klantenserviceteam staan altijd klaar om vragen over Wolky&Me te beantwoorden. 
Bezoek daarvoor een van onze winkels of neem contact op via het telefoonnummer 038 4226728  
of e-mail naar info@wolkyshop.com.

& me


