Blijvende prijsverlagingen
Jilsen
In de winkel
Blijvende prijsverlagingen!!!!
Het is weer zover.. onze prijsverlaging is doorgevoerd. Er is flink aan de prijzen geknaagd 
Wij schonen ons magazijn voor de komende voorjaarscollectie en
staan dan klaar voor het najaar,
want oeoeoeoeoeoeoe die nieuwe collecties........ zijn GE-WELDIG. (in de volgende nieuwsbrief een preview)
De kortingen?
VEEL….. bijvoorbeeld:
Dana van
Babouche croco half hoog van
De Jacky van
of de Bloomington van

€ 239,- vanaf nu € 99,€ 159,- vanaf nu € 50,€ 198,- vanaf nu € 120,€ 209,- vanaf nu € 169,-

Maar we komen met veel laarzen zelfs onder de € 100......
sommige zelf voor € 45 Allemaal echt leer !!!!
Neus even lekker rond, want wat een voordeel is er te behalen !!!!
Kijk snel op www.jennyboots.nl
Sale Solden Koopjes Aanbiedingen Laarzen Schachtwijdtes Schoenen

Samenwerking met Jilsen is uitgebreid
Jenny Boots mag zich officieel service punt van Jilsen noemen !!!!
Whoop whoop wij zijn blij 
Wat houdt het in?
We hebben een uniek systeem waardoor wij toegang hebben tot de HELE
voorraad van Jilsen. In onze wand staan alle modellen die Jilsen in huis
heeft. De meeste hebben wij ook gewoon op voorraad.
Maar hebben wij het niet op voorraad… kunnen we er voor zorgen dat het
artikel binnen 5 werkdagen bij Jenny Boots wordt geleverd.
Wilt u komen passen in de winkel, mail ons even de modellen met maat die u wilt passen en wij
zorgen ervoor dat deze naar de winkel komen.
Ook met vragen, defecten of klachten mbt de producten van Jilsen zijn wij uw aanspreekpunt.

In de winkel
In de winkel hebben we ook nieuwe ontwikkelingen!

De vorige collectie van Junarose by Be Beautiful is behoorlijk afgeprijsd
50 – 70%!

En we hebben ook al weer een nieuwe collectie
binnen, zo ontzettend gaaf!!!!
Kom snel kijken en passen.

Daarnaast hebben we een nieuw merk kleding binnen:

Eerst nog kleine plukjes maar in het najaar zullen we
een uitgebreidere collectie hebben hangen.

Deze week hebben we dit setje ontvangen, hoe leuk is
dat!

De kleding is alleen in de winkel verkrijgbaar

Hou ook onze fanpagina op facebook in de gaten of volg ons op twitter.
Onze fanpagina op facebook: JennybootsNL
En volg ons op twitter: @jennybootsnl (http://twitter.com/#!/JennyBootsNL)
Groetjes,
Jenny
Brede kuit, Grote voet
Damlaan 29
2265 AL Leidschendam
070 7785677
Info@jennyboots.nl
www.jennyboots.nl

