www.damernesbutik.dk

Er jeres beboere ved at mangle tøj efter mange
måneder med nedlukning på grund af Corona?
Så har vi gjort det rigtigt let for jer at handle
online eller pr telefon hos Damernes Butik.
MÅLESKEMAER:

BETALING:

Vi har tilføjet måleskemaer på de
fleste af vores varer på webshoppen,
så det er let at vælge den rigtige
størrelse

Har beboeren ikke betalingskort
vælges bankoverførsel , når tøjet
bestilles i webshoppen.
Derpå modtager I automatisk en
faktura på mail.
Vi sender tøjet, når vi har modtaget
betalingen

RETUR & OMBYTNING:

RÅD & VEJLEDNING:

Vi vedlægger en forudbetalt
returlabel og pose til tøjet. I skal
blot aflevere pakken til PostNord.

Har I spørgsmål, så sidder vi klar ved
telefonen
Mandag-fredag kl. 9-15.
Tlf. 6080 1077

OBS!
FOR AT FÅ RETURLABEL MED ER DET
VIGTIGT AT, I SKRIVES PLEJEHJEMMETS
NAVN I ADRESSEN

Vi svarer hurtigt tilbage på mail:
kundeservice@damernes-butik.dk
indenfor 24 timer

Med venlig hilsen
Gitte Mayland
Indehaver af Damernes Butik
Stenhusparken 10, 4300 Holbæk
Tlf 60801077

STØRRELSESSKEMA
-
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Vi ved at noget af det, som afholder folk fra at købe tøj på nettet, er usikkerheden på
om det nu også passer, eller om man bliver nød til at sende det retur igen. Derfor
sætter vi altid måleskemaer på alle vores nye produkter, så hurtigt vi overhovedet
kan, efter varerne er kommet hjem.
Vi har 2 typer måleskema:
1) Dem hvor du skal klikke på det lille orange PDF-tegn
for at åbne måleskemaet, vi har fået fra producenten.

2) De andre, hvor vi selv har målt tøjet op.

Er du i tvivl om, hvilken størrelse du skal bestille, så er det letteste
at måle noget af tøj, som allerede passer godt i størrelsen og så
sammenligne målene med vores måleskemaer.

Er det en overdel, du vil købe:
Så måler du brystvidden fra under ærmet til
under ærmet (punkt A på tegningen) og evt. hoftevidden
(punkt C på tegningen) og sammenligner med vores måleskema.
Måler du direkte på kroppen skal du lægge ca. 10 cm. til vidden.
Er det et par bukser, du vil købe:
Så er det taljevidden, du skal gå efter (punkt B på tegningen).
Vi har desuden givet vores damebukser navne efter deres pasform:
Karen og Anne: Er til kvinder med runde former.
Sofie og Pia: Er til kvinder med en mindre bagdel og slanke lår.
Så kan du hurtigt inde på oversigtsiden i webshoppen se hvilke modeller, der med
fordel kan kigges nærmere på.

VIGTIG INFORMATION

Om Damernes Butik:
Vi har 31 år på bagen som landets største rullende forretning med salg af tøj til ældre på
plejehjem, dagcentre samt i diverse foreninger. Vores salgskonsulenter kører i hele
Danmark og holder modeshows og tøjopvisninger. Læs mere om dette på hjemmesiden
under "Salgsbesøg", og find kontaktinfo til konsulenten i dit distrikt under "Kontakt
sælgere".
Ris og ros:
Vi modtager med kyshånd både ris, ros samt gode forslag til fremtidige kataloger.
Vi hører også meget gerne fra dig, hvis der er ting, du tænker, at vi hos Damernes Butik
burde have på webshoppen. Det kan være tøj eller andre produkttyper, som vil lette
hverdagen hos dig.
Send feedback og forslag til: kundeservice@damernes-butik.dk
Vil du være opdateret på vores nyheder og tilbud?
Så skriv dig op til vores nyhedsbrev inde på webshoppen, og du modtager straks en mail
med en rabatkode på 10%, som du kan bruge på dit første køb!

Vi er der for dig!
Og husk vi sidder klar ved telefon 6080 1077 alle hverdage mellem 09 - 15 parate til at
hjælpe dig!
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Tak fordi du læste med!
Med venlig hilsen
Gitte Mayland
Indehaver af Damernes Butik

EL

