
Stappenplan Sponsorkliks.com 

 

Er zijn 2 manieren om naar de site van sponsorkliks.com te gaan. 

• Via www.terraforza.nl de knop sponsorkliks    aanklikken  

• Via www.sponsorkliks.com 

Je komt dan in het beginscherm. 

 

 

Bij wie wilt u sponsoren?, vul je Terraveen Forzato Combinatie of TFC in. De site komt dan met een 

voorstel en klik dan op onze vereniging of op zoek als het niet tevoorschijn komt. 

Dan komt je in het volgende scherm 

 

http://www.terraforza.nl/
http://www.sponsorkliks.com/


Dan kun je middels de filters de webwinkel opzoeken die je wilt, of meteen op onderstaande 

winkelknoppen drukken. En je kunt net als anders winkelen. Je betaalt niets meer maar je sponsort 

wel TFC. En deze gratis sponsoring kan erg oplopen, soms wel tot 10% van het aankoopbedrag. 

Bij de betreffende winkel staat aangegeven welk percentage van jouw aankoopbedrag bij de 

betreffende winkel via sponsorkliks naar TFC komt. Ook zijn er winkels die een vast bedrag per 

aankoop sponsoren  

En dat allemaal gratis voor jou.  

De webwinkel betaald het commissiebedrag via sponsorkliks aan TFC. 

 

Dan is er ook nog het veld Commissies voor TFC.  

Bij aanmelding wordt er om een emailadres gevraagd waar sponsrokliks regelmatig een overzicht van 

de gesponsorde bedragen voor TFC naar toe stuurt.  

In dit overzicht staan GEEN persoonlijke gegevens!! 

Alleen de winkel met het totaal bedrag van de aankoop en het bedrag van de sponsoring! 

 

De uitleg van Sponsorkliks 

 

 

Er zijn al verenigingen die sinds zij meedoen al meer dan € 10.000 ontvangen hebben! 

Voor TFC staat de teller nu nog maar op ca € 719,41.  

 

Daarnaast is er ook een app van sponsorkliks te downloaden voor op je telefoon. Ook hier weer je 

sponsordoel TFC invullen en je kunt aan de slag. Via de app kun je ook direct zien hoeveel er voor TFC 

gesponsord is. 

 

Nu rest dus nog alleen er aan te denken dat je via sponsorkliks online gaat winkelen! 


