
REVIEWS 

Wat is jouw ervaring met de producten in de Happy Skin Food collectie?
Deel je mening!

De mening en ervaring van onze klanten met de producten uit de Happy Skin Food collectie vinden wij erg 
belangrijk. Niet alleen voor interne evaluaties maar vooral voor andere klanten. Daarom kun je nu je mening 
achterlaten op de webshop van Happy Skin Food. Naast een beschrijving van jouw mening en ervaring kunt 
je producten een cijfer geven door middel van een aantal sterren. Het gaat hier om een product inhoudelijke 
review, dus uw ervaring met het product zelf.

Hoe plaats ik een Review?

1. Log in met je gegevens op je eigen Happy Skin Food account
2. Zoek het product in kwestie
3. Deel je mening!

Waar moet ik aan denken bij het schrijven van een goede review?
Een review is natuurlijk heel persoonlijk. Je mag dus zelf weten hoe je deze schrijft of invult (sterretjes) 
Je kan onderstaande punten in gedachten houden als je niet precies weet hoe je moet beginnen met een 
review schrijven.
-  Waarom koos ik dit product? 
- Voldoet het aan mijn verwachtingen?
- Zal ik dit product aanraden bij vrienden en familie?
- Word ik blij van het product?
-   Wat zijn de voordelen van het product?
-   Hoe is het product in (dagelijks) gebruik?
-   Hoe is de geur, textuur, kleur van het product? 
- Is het product makkelijk aan te brengen?
- In wat voor verpakking zit het product?
-   Hoe is het resultaat? 
-   Hoe en wanneer gebruikt ik het product? 
-   Heb ik leuke reacties van mensen uit mijn omgeving gekregen?

Spelregels
Happy Skin Food hanteert de volgende review-regels:
- Een review dient een product te beschrijving, geen dienst, werkwijze of andere aanverwante zaken. Deze 
kunt je mailen naar de klantenservice. 
- Zet geen contactgegevens van andere websites/ aanbieders in de review.
- Grof, beledigend of obsceen taalgebruik wordt niet geaccepteerd.
- De functie van reviews is om anderen te informeren over uw ervaring met een product. Ook als deze 
minder positief is, probeer dit concreet en opbouwend te omschrijven zodat anderen echt iets hebben aan 
jouw ervaring.

http://www.skins.nl/klantenservice

