
Lincherie is een merkenhuis dat luxe lingerie 
van ‘s werelds mooiste merken verkoopt, 
waaronder Andres Sarda, Marie Jo en 
PrimaDonna.

Ons doel is om lingerie aan te bieden die perfect past 
en comfortabel aanvoelt, waarin je je prachtig voelt en 
die je zelfvertrouwen doet groeien.

Omdat iedere klant van Lincherie uniek is, zijn onze 
producten in elke maat, van A tot K en 65 tot 105, 
beschikbaar.

We zijn trots op onze aandacht voor design en 
vakmanschap. De meeste bh’s die wij verkopen 
hebben bijna drie keer zo veel afzonderlijke 
onderdelen dan de ‘normale’ bh. Dit betekent dat 
onze lingerie een flatteuze pasvorm heeft en heel lang 
meegaat. 

Zorgvuldig ontworpen om je rondingen te omarmen 
en je natuurlijke elegantie te benadrukken.

Onderschrift en specificaties post
Gebruik #lincherienl
Tag @lincherie_nl in het bijschrift en de foto.

Wij raken geïnspireerd door de manier waarop prachtige 
lingerie invloed heeft op hoe een vrouw zich voelt en eruit ziet.

LUXE LINGERIE
MET DE PERFECTE PASVORM

Voel je vrij om in je post te vermelden:
• Onze lingerie ziet er net zo goed uit als dat deze aanvoelt: 

luxe, modieuze lingerie met de perfecte pasvorm.
• Onze maten: A-K en 65-105.
• Onze collecties zijn zorgvuldig samengesteld en 

bestaan uit luxemerken, geïnspireerd door modetrends, 
en bevatten alles wat je nodig hebt voor de perfecte 
lingeriegarderobe.

Hoe ons affiliateprogramma werkt:
• Verwijs je volgers door naar de landing page van Lincherie
• Eenvoudige set-up en betrouwbare tracking via Impact
• Gemakkelijke uitbetaling en ontvang een kleine 

commissie voor elke gelinkte aankoop

Onthoud
• Wij controleren en uploaden regelmatig nieuwe 

goedgekeurde middelen op Impact en verwijderen degene 
die niet langer voldoen aan de merkrichtlijnen.

• Het is nodig om de trackinglinks van Impact te gebruiken, 
zodat we de verkoop van een bepaalde campagne 
kunnen meten.

Disclaimer
Alle content en campagnes moeten voor publicatie door 
het affiliateteam van Lincherie goedgekeurd worden.


