★ Blouses/ Tops ★ Broeken/ Treggings/ Leggings/ Jeans ★ Jasjes/ Colbertjes ★ Jurken/
Tunieken ★ T-shirts ★ Truien/ Vesten ★ Rokken/ Rokjes

Star★Outfit News

Pop-Up Store
Sinds 21 november heeft StarOutfit een
Pop-up Store in de binnenstad van
Gorcum!
Naast kledingadvies geef ik je hier graag
een kopje koffie of thee en maken we het
gezellig aan de koffietafel.
Je bent van harte welkom op
HAARSTRAAT 16.
Natuurlijk kun je ook gewoon 24/7
shoppen vanuit je luie stoel
op www.staroutfit.nl

Twee deuren verder...
Vanaf april 2020 wordt de Pop-up store een
echte winkel! StarOutfit verhuist 2 deuren
verder naar HAARSTRAAT 20!
Wil jij bij de opening aanwezig zijn? Mail
naar info@staroutfit om jouw plaats alvast te
reserveren.

Vriendinnen avond

Sale
★ 20% korting op alles
★ 30% korting bij 2 of > items
★ 50% korting op Witteveen
MIS HET NIET!
OP = OP

SHOP NOW !

Voor vriendinnen verzorgen we bij
StarOutfit super leuke shopping nights.
★ gezelligheid
★ goodiebags
★ thema-avond
Maak een afspraak voor jou en je vriendinnen,
collega's, sportgenoten, buurvrouwen, familie.
Vanaf 6 tot 12 leuke vrouwen

Houd facebook en instagram in de gaten voor
alle aanbiedingen en afprijzingen

De merken

Openingstijden winkel
Maandag

op afspraak

Dinsdag

op afspraak

Woensdag

op afspraak

★ Donderdag

11:00 - 17:00 uur

★ Vrijdag

11:00 - 17:00 uur

★ Zaterdag

11:00 - 17:00 uur

Zondag

gesloten

www.staroutfit.nl
Haarstraat 16
4201 JC Gorinchem
Telefoon: 06-538 999 22
Mailadres: info@staroutfit.nl

SHOP Elvira
SHOP Yest

SHOP Gabrielle

★ Gratis verzending vanaf € 35,★ Vóór 16 uur besteld, vandaag verstuurd !

SHOP Mooi Vrolijk
SHOP Karostar

X, Patricia
Wil je niks missen?
Volg ons op Facebook & Instagram

Facebook

Instagram

LinkedIn

Als je geen mail (met informatie, nieuws, aanbiedingen, evenementen) van StarOutfit meer wilt
ontvangen, kun je deze mail beantwoorden met: "Graag afmelden".
Natuurlijk zou ik dat heel jammer vinden maar wil je er dan bij vermelden waarom. Dan kan ik
StarOutfit verder verbeteren. Bedankt!
Groetjes, Patricia de Joode

