
1. Open website www.joggingclubkeerbergen.be 

2. Klik in de takenbalk “loopkledij” aan 

 
3.  Klik vervolgens op clubshopbanner van Footballstore.be 

 
Let op: Onthou of noteer de kortingscode “FANJCK10”. Die heb je later bij het afrekenen van   

             de bestelling nodig om extra 10% korting te krijgen 

 

4. Een nieuw scherm met de verschillende geselecteerde artikels voor Joggingclub Keerbergen 

wordt geopend. Bij de verschillende artikels staat onderaan de prijs zonder de clubkorting! 

 

 
 

 
 

http://www.joggingclubkeerbergen.be/


5. Selecteer de gewenste artikels door erop te klikken en voeg ze in je winkelmandje toe nadat 

je eerst de maataanduiding en het aantal gewenste stuks heeft ingevuld 

 
6. Vervolgens kan je je winkelmandje bekijken en eventueel nog aanpassen. 

 
7. Indien OK, ga dan naar afrekenen  

 



8. Klik vervolgens voor extra 10% korting op “klik hier om je code in te vullen”, vul de de code 

“fanjck10” en druk vervolgens op “kortingsbon toepassen”  

 
 

Vergeet dit niet om extra 10% korting te krijgen! 

 

9. Vul vervolgens je “factuurgegevens” in 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



10. Scroll verder door naar “Jouw bestelling”. Duid aan dat de bestelling te worden verzonden of 

dat je ze in de winkel in Putte zelf komt ophalen. Verzenden kost extra 5,95 €. 

Ga verder met bestelling plaatsen en betalen 

 
 

11. Gegevens football Store in Putte. De zaakvoerder is Stijn Vekemans 

 

 
 

12. Belangrijke en nuttige weetjes 

 

- Bestellingen dienen contant betaald. 

- Levering na +/- 10 dagen 

- Artikels kunnen niet gepast worden. Stem met collega’s af voor de juiste maatindicatie 

- Artikels kunnen niet teruggestuurd worden.  

- Artikels zonder JCK-logo kunnen eventueel in de winkel omgeruild worden.  

- Loopvestjes en loopshirts zijn standaard uitgerust met het JCK-logo en kunnen dus niet 

omgeruild worden 



- Naast de webshopartikels voor de Joggingclub kunnen ook steeds alle andere artikels die 

op de website aangeboden worden met de extra JCK-korting aangekocht wordt mits bij 

de bestelling de kortingcode “fanjck10” wordt ingevuld. 

Raadpleeg hiervoor de bovenste taakbalk van de website 

 

 
- Ierdereen, lid of geen lid van JCK kan via de webshop artikels met de extra JCK-korting 

aankopen mits bij de bestelling de kortingcode “fanjck10” wordt ingevuld. 

- De aankoopvoorwaarden(passen, terugsturen of omruilen) en betalingsmodaliteiten zijn 

voor iedereen gelijk. 

- Raadpleeg alvast ook de “FAQ” in de bovenste taakbalk van de website 

- Het bestuur van Joggingclub Keerbergen kan 

 
- Heel belangrijk om weten:  

Het bestuur van Joggingclub Keerbergen (JCK) wijst elke verantwoordelijkheid af van elke 

bestelling en/of aankoop die door clubleden of niet-clubleden via de webshop van 

Football Store wordt gedaan. JCK zal op geen enkele manier als tussenpersoon optreden 

bij bestellingen of aankopen. Noch zal JCK “miskopen” overnemen of in stock nemen.  

Op eigen intitiatief en verantwoordelijkheid zijn onderlinge overnames van aankopen 

tussen leden of niet-leden steeds mogelijk. 


