Hoe Tom In 1 Klik 44 'Gratis' Euro's Verzamelde
Voor Ons Koppelbed
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Doe zoals Tom! En spaar gratis mee voor een koppelbed in onze woonzorgcentra. Zo zorg jij er ook een beetje voor dat
bewoners en hun partners weer samen kunnen slapen. Steentje bijdragen? We leggen je uit hoe!

De tip van Tom: in 1 klik 44 euro voor Trooper
Collega Tom Van Berckelaer (Hof van Egmont) verdiende met 1 simpele klik 44 (!) euro voor Zorgbedrijf Rivierenland, omdat hij
éérst langs Trooper passeerde, voor hij z'n vakantie boekte. Shop jij weleens bij Bol.com, Coolblue of Dreamland?
Of boek je binnenkort een tripje naar Center Parcs, Landal of via Booking of Belvilla? Maak er dan een fijne gewoonte van om aan
Trooper én aan het zorgbedrijf te denken.

Doe jij een aankoop in één van de meer dan 600 bij Trooper aangesloten online winkels (stuk voor stuk bekende shops!), dan
krijgt Zorgbedrijf Rivierenland een commissie op je aankoop. Jij betaalt er geen euro meer voor, maar de bewoners van de
woonzorgcentra verdienen er wel wat aan. Want dankzij Trooper kunnen we sparen voor een 'koppelbed'. Zo'n bed maakt het
mogelijk voor bewoners en partners om weer samen te slapen.

Klinkt goed, dat wil ik ook doen!
Online shoppen en zo mee sparen voor de aankoop van een koppelbed?
Dat werkt zo:
1. Je wil iets online kopen
2. Je gaat niet meteen naar de online winkel, maar wél naar onze Trooperpagina. Die vind je hier (Tip: sla onze trooperpagina
op bij je favorieten)
3. Je zoekt de winkel waar je iets wil kopen (er zijn er 600! Gebruik dus de handige zoekfunctie) en je klikt je gewenste shop
aan
4. Geef je voornaam, naam en mailadres in. Zo kan Trooper je straks laten weten hoe veel euro's voor ons koppelbed jouw
aankoop precies heeft opgeleverd.
5. Trooper stuurt je door naar de website van je gekozen shop
6. Jij doet, net zoals anders, je online aankopen in de shop. (Je betaalt geen cent meer)
7. Na je aankoop krijg je een mailtje: daarin staat het bedrag vermeld dat jij, met je aankoop, bij elkaar spaarde voor ons
koppelbed.
8. Je geeft jezelf een klein applausje, want je bent geweldig!

Meer info over Trooper lees je hier
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