Wij doen mee met Onzeclubwinkel!
Door te internetshoppen via Onzeclubwinkel kun je op een eenvoudige manier honderden
euro’s

per

jaar

besparen

en

jouw

vereniging

financieel

steunen.

Ga

naar

www.onzeclubwinkel.nl, selecteer bij je inschrijving jouw vereniging en je spaart met iedere
internetaankoop automatisch en ongemerkt voor je club! Inschrijven is vrijblijvend en ook nog
eens helemaal gratis.

Hulp nodig?
Bekijk het instructiefilmpje op: https://www.youtube.com/watch?v=JJdHymSvq-o of volg de
instructies zoals hieronder beschreven.

1. Inschrijven als deelnemer







Ga naar www.onzeclubwinkel.nl
Klik op “Inschrijven” (recht bovenin de pagina)
Kies of zoek je vereniging uit de lijst
Vul je naam, achternaam, emailadres in en bedenk gelijk een wachtwoord
Typ de veiligheidscode over
Klik op “Registreren”

2. Je kunt nu inloggen
 Ga naar “Inloggen”
 Vul je emailadres en wachtwoord in en log in
Vanaf deze inschrijving ben jij voor je internetaankopen gekoppeld aan jouw vereniging en
help je mee geld te verdienen voor de verenigingskas.

Hoe kan ik extra geld besparen?
3. Log in op Onzeclubwinkel
4. Zoek je favoriete webwinkel





Zoek de winkel waar je wil shoppen via de “zoekfunctie”
Of Selecteer je winkel uit één van de categorieën en klik op de logo
Je wordt doorgelinkt naar je winkel
Shop en reken af zoals je gewend bent

5. Belangrijk: zorg ervoor dat je niet eerst naar de webshop gaat en dan pas via
Onzeclubwinkel naar de webshop.


Het kan namelijk zo zijn dat er op die manier een cookie bij de webshop van je keuze nog actief is en daarmee
het bezoek via Onzeclubwinkel (én de dus de bestelling) niet wordt geregistreerd. Ook is het belangrijk om
te weten dat bij vele webshops het niet mogelijk is om je bestelling in je winkelwagen te laten en een dag
later te bestellen. Er is een kans dat er dan geen commissie kan worden berekend.

© copyright 2015 Onzeclubwinkel.nl

GeldTerug
Zodra er een aankoop is afgerond zorgt de webshop er voor dat er commissie naar
Onzeclubwinkel gaat. Hiervan betalen we een deel terug aan jou en jouw club. Dit noemen we
'GeldTerug'.

Overzicht GeldTerug
Op jouw persoonlijke Onzeclubwinkel-pagina zie je precies hoeveel GeldTerug-tegoed je voor
jezelf én voor de vereniging hebt opgebouwd.

Uitbetaling van je GeldTerug-tegoed aan clublid
Zodra jouw GeldTerug-tegoed hoger is dan € 5,- kun je het laten uitbetalen. Je kunt het ook
laten staan en er voor kiezen om het uit te maandelijks, per kwartaal of jaarlijks uit te betalen.

Uitbetaling van GeldTerug aan club
Zodra het GeldTerug-tegoed hoger is dan € 25,- kan dit uitbetaald worden aan de club. De
clubcoördinator krijgt hiervan dan bericht.

Samen sparen: voor jezelf én je club!
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