We zijn Gratis Doelen Steunen begonnen omdat we denken dat we extra toevoeging kunnen zijn
voor clubs/doelen in het algemeen. Onze website heeft diverse features die het voor jullie
interessant maakt om deel te nemen. In deze tekst leggen wij graag uit hoe het werkt en wat de
voordelen zijn.
Over Gratisdoelensteunen.nl
Als club, wilt u natuurlijk graag kunnen doorontwikkelen en goed werk blijven doen. Omdat het
‘geefklimaat’ in Nederland de laatste jaren is veranderd, moeten verenigingen en clubs stuk
creatiever worden als het gaat om fondsenwerving. Wij bieden u een manier om de cashflow weer
op gang te brengen! Een manier waarop bovendien íedereen kan doneren, zonder daadwerkelijk
extra uitgaven te hoeven doen.
Hoe werkt het?
Gratisdoelensteunen.nl werkt samen met een groot aantal bekende websites en bedrijven (2200+).
Denk hierbij aan de echt grote namen, zoals Ziggo, Wehkamp en Thuisbezorgd.nl. Wij geven de
consumenten die graag in deze webwinkels kopen de kans om een om een club, goed doel of
vereniging te steunen te steunen en ú de kans om meer inkomsten te genereren. Dit doen wij op de
volgende manier:
De aangesloten webwinkels betalen aan ons een commissie voor iedere bestelling die via
Gratisdoelensteunen.nl bij hen gedaan wordt. 85% van deze commissie doneren we aan uw club,
goede doel of vereniging. De consument betaalt hetzelfde bedrag, ongeacht of deze nu rechtstreeks
naar bijvoorbeeld Coolblue.nl gaat of via Gratisdoelensteunen.nl op de website van Coolblue.nl
terechtkomt. Alleen in het laatste geval krijgen wij en u dus ook, een aantrekkelijke commissie. U
profiteert hier dus direct van! De consument is geen extra geld kwijt en het enige wat u als club of
vereniging hoeft te doen is u bij ons aansluiten. Hoe makkelijk kan het zijn? Meldt u aan op onze
website en u krijgt daarna een persoonlijke pagina.
Waarom Gratisdoelensteunen.nl?
Natuurlijk kunt u ervoor kiezen om u aan te sluiten bij één van onze concurrenten. Maar dan loopt u
vanaf het begin al verdiensten mis! Eén van de grootste voordelen van Gratisdoelensteunen.nl is
namelijk dat u bij ons een hoger percentage van de commissie ontvangt dan bij de concurrent. En
voor u is het natuurlijk belangrijk dat u uw gestelde doelen kunt bereiken, waar inkomsten voor
nodig zijn.
Wacht dus niet langer en sluit u bij ons aan en groei mee! Wij zetten de vele voordelen voor u op een
rijtje:
-

Gratisdoelensteunenl.nl biedt u een manier om extra inkomsten te genereren, zonder dat u
daar iets voor hoeft te doen.
De online naamsbekendheid voor uw vereniging wordt groter door uw persoonlijke pagina.
Gratis aanmelden, geen kosten of investering nodig.
Geen verplichtingen, geen risico!
Het minimumbedrag dat wij hanteren voor uitbetalen is slechts 5 euro, i.v.m.
transactiekosten.
Geen opzegtermijn, openstaande commissies worden bij opzeggen gewoon uitbetaald.
Alleen u als club, goed doel of vereniging hoeft zich bij ons registreren. Consumenten die via
uw persoonlijke pagina een aankoop doen, hoeven dat niet.
Als club, goed doel of vereniging krijgt u 85% van de commissie die wij krijgen.

