Nieuwe collectie binnen bij Jenny Boots
Ladies Night 17 oktober (KORTINGEN!)
Servicepunt JJ Footwear
Op vrijdagnacht 13 op 14 september is er bij Jenny Boots ingebroken. Er is een behoorlijke greep
gedaan uit ons magazijn… heel naar, want een groot deel is niet vervangbaar!
MAAR niet gevreesd…. Wat u ziet op de webshop is wat we (weer) in huis hebben en er komen nog
leveringen aan.
Wij gaan ondanks deze tegenslag toch gewoon met een vrolijke noot de herfst in .
Beetje lange nieuwsbrief deze keer maar er gebeurd ook zoveel bij Jenny Boots !!!!
Wat kunt u lezen in de juli nieuwsbrief:
 De nieuwe collectie is binnen!
o 40% korting op de ballerina’s, slippers en sandaaltjes
 Verzendkosten: Abonnees een kortingscode
 17 oktober Ladies Night en voetenverwendag!
 Derde locatie Jenny Boots
 Service Punt JJ Footwear
 Winnares van de laarzen winactie onder de abonnees
 Inbraak… monsters weer onderweg

De nieuwe collectie is binnen 13 nieuwe modellen !!!
Altijd spannend als de nieuwe collectie binnenkomt! We
hebben 13 nieuwe modellen en sommige in twee kleuren.
Variaties van voetmaat 37 t/m 45, kuitmaten 42 t/m 52 !!
Net in de webshop en nu al een hit… we zijn er stil van en wat
ben ik blij met de keuzes die we hebben gemaakt.

Ik hoef het u eigenlijk niet meer te vertellen, maar de kwaliteit is SUPER en het leer lijkt dit jaar nog
zachter.
De foto’s worden nog gemaakt (professioneel), dus excuses voor de tijdelijk mindere kwaliteit foto’s.
Druk op de foto om door te linken naar de nieuwe modellen
Onze voorgaande collectie is met de komst van de nieuwe collectie de afgelopen periode natuurlijk
ook in prijs verlaagd ;-)

EN 40%korting op slippers, sandaaltjes en ballerina’s. Deze actie loopt 23 september t/m 31
oktober 2013 !!!
muv de monstercollectie, deze hebben al zooooo’n lage prijs ;-)

Verzendkosten binnen Nederland gaan verdwijnen, maar als
nieuwsbrief-abonnee nu al !!
Jenny Boots heeft besloten de verzendkosten binnen Nederland voor eigen
rekening te gaan nemen en korting te gaan verschaffen op de verzendkosten
voor onze Belgische Buren.
Maar voor we dit voor iedereen doen, geven we onze trouwe nieuwsbrief
abonnee’s vas een kleine voorsprong.
Jullie kunnen nu al gebruik maken van de kortingscode verz11129 waarbij € 3,50 korting wordt
gegeven. Deze actie loopt tot 1 november en dan gaat het voor iedereen automatisch!

Ladies Night op 17 oktober tussen 19:00 en 22:00 uur en
Voetenverwendag 28 september
Donderdag 17 oktober hebben we Ladies Night. Op deze speciale avond hebben
wij grote kortingen op de bestaande collectie, kunt u de nieuwe collectie goed
bekijken, genieten we van hapjes en drankje EN……… voorzien wij ook in verwen
momentjes en ……. !
Binnenkort op de site hoe de avond er precies uitziet 
We hebben een beperkt aantal plaatsen, dus meldt u snel aan voor deze avond want vol is vol.
Aanmelden kan via info@jennyboots.nl. vermeld hierbij even uw gegevens en met hoeveel u komt.
Op 28 september hebben wij een Voetenverwendag de hele zaterdag kan je binnenlopen.
KOM MAAR OP met die vermoeide voetjes ... en pedicure eng... durft u niet uit de schoenen.
Kom eens op uw gemak kennismaken. Gratis

Voetencheck van

en
voet en onderbeen massage van

Derde locatie in Aalsmeer!!
Zoals jullie weten hebben we een Jenny Boots locatie
in Leerdam geopend in Big and Beautiful.
EN het gaat zo goed met ons dat we nu ook onze
samenwerking met 44&More hebben uitgebreid en
een derde locatie in Aalsmeer zijn gestart!!!
44&More in Aalsmeer (voorheen Beau Grandes) is
een grote maten winkel met klasse en style. Een
ontzettend mooie locatie met ook weer geweldige
collega’s.
Waar zitten we in Aalsmeer?
44 & More (Style in Klasse)
Zijstraat 26A
1431 ED Aalsmeer
0297-320447
Locatie Jenny Boots Leerdam
Big And Beautiful (Hip &Jong)
Vlietskant 17
4141 CK, Leerdam
Telefoon: 0345 - 820 231

Service Punt JJ Footwear
Wij zijn sinds 19 september een officieel servicepunt van
JJ Footwear geworden en super trots!
Via de JJ site kun je schoenen, enkellaarsjes en laarzen van
JJ Footwear bestellen, die je vervolgens bij ons (wanneer
je Jenny Boots als Servicepunt kiest) kunt passen. Pas als
je tevreden hoeft u af te rekenen.
We hebben een uniek systeem waardoor wij toegang hebben tot de HELE voorraad van JJ
Footwear. Dus ook al hebben wij het niet op voorraad… kunnen we er voor zorgen dat
het artikel binnen 5 werkdagen bij Jenny Boots wordt geleverd.
Wij hebben ook een tablet in de winkel liggen om lekker te neuzen op de site van JJ
Footwear. Lang leven de digitale snelweg 
Maar ook met vragen, defecten of klachten mbt de producten van JJ zijn wij uw
aanspreekpunt.

Winnares van de laarzen winactie
Beloofd is beloofd…..
We hebben een winnaar getrokken uit alle aanmeldingen en
de winnaar is…….
Mevrouw Vis uit Pijnacker
Mevrouw Vis kan een paar laarzen ter waarde van € 200,euro bij ons uitzoeken.

Inbraak… gelukkig vervangende Monster modellen in aantocht
De afgelopen periode hebben we veel tijd gestopt in het online krijgen van
de monster collectie. Alles stond erop en wat waren we trots.
Op vrijdagnacht 13 op 14 september is er bij Jenny Boots ingebroken. Er is
een behoorlijke greep gedaan uit ons magazijn… heel naar, want veel is niet
vervangbaar!

Ook een groot deel van de monsters zijn daarbij meegenomen. Nu hebben we gelukkig goed nieuws:
Er komen weer vervangende modellen aan!!!!
De monstercollectie bestaat altijd uit kleine maten…. Maat 37 !
Bent u nog geen MONSTER (vip) lid, met eerste keuze op basis van foto’s …. Interesse ?????
Mail ons met "ik heb maat 37" en wij nemen u op in onze VIP lijst. (meer over de monster collectie)

Geniet van het najaar en eindelijk kunnen dragen van die schitterende laarzen!!
Hou ook onze fanpagina op facebook in de gaten of volg ons op twitter.
Onze fanpagina op facebook: http://www.facebook.com/jennybootsNL
En volg ons op twitter: @jennybootsnl (http://twitter.com/#!/JennyBootsNL)

Groetjes, Jenny

