Sponsorkliks helpt onze opvang aan extra centjes!
Wat is Sponsorkliks?
Eerst en vooral: het kost jou niks extra! Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via
SponsorKliks wordt gedaan. 75% van deze commissie stort SponsorKliks op rekening van onze opvang.
Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of via SponsorKliks naar de site van Bol.com gaat:
je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert onze
opvang hier direct van!
Het enige wat je moet doen, is eerst op het logo van SponsorKliks klikken, en daarna op de
webwinkel naar keuze. De rest verloopt als een gewone bestelling.

Hoe werkt het?
Klik op het SponsorKliks-logo in onze website. Als de link niet zou werken via het logo, dan kan je
volgende link kopiëren en in de browser plakken:
https://www.sponsorkliks.com/partners.php?club=4844&v=website&cn=BE&ln=nl
De link werkt (en wij krijgen dus de commissie) als het logo van Helga’s Poezenhuis Opvang bovenaan de
pagina zichtbaar is. Op de pagina zie je de verschillende webwinkels voor België (je kan verder naar
beneden scrollen). Ter info: je kan ook uit Nederlandse winkels bestellen, wij krijgen ook die commissies.

Je kunt bovenaan ook op ‘categorieën’ klikken, dan kan je een selectie maken.

Door met de cursor over het logo van de webwinkel te gaan, zie je hoeveel % de winkel geeft. Bij
Bol.com is dat bv. 1,8% tot 6% per bestelling.

Klik op de winkel van je keuze (in dit voorbeeld hebben we Bol.com genomen).
Er verschijnt dan kort een ‘tussenpagina’ waarin vermeld wordt naar welke site je nu wordt
doorverwezen. Tevens verschijnt de melding naar wie de commissies zullen gaan.

Je komt dan na enkele seconden automatisch op de site van de betreffende handelaar – hierop is
verder niets van ons logo terug te vinden. Je plaatst de bestelling zoals je anders zou doen.

Zodra de bestelling geplaatst is, verschijnt volgend scherm:

Opmerking 1: je hoeft je e-mailadres niet achter te laten, je kan het venster ook gewoon sluiten (klik
op de X bovenaan). Als je jouw mailadres ingeeft, word je wel altijd op de hoogte gehouden van allerlei
acties. Je vindt die acties bv. ook terug op de Facebookpagina van Sponsorkliks: https://nlnl.facebook.com/Sponsorkliks

Opmerking 2: als je de site verlaat zonder een aankoop te hebben gedaan, verschijnt dit scherm ook.
Ook dat kan je gewoon sluiten. MAAR: zonder aankoop komt er uiteraard geen commissie. 

Belangrijke mededeling
Als je via je gsm of tablet koopt of bestelt, gebruik dan NIET de app van een winkel,
commissies worden dan namelijk NIET geregistreerd!

