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Sponsor VV Berkum en plaats een online bestelling via 

 

Met SponsorKliks kan je nu zelf sponsor zijn van VV Berkum, zonder dat het je een eurocent kost!  

Bestel bijvoorbeeld online een pizza via Thuisbezorgd, boek een mooie vakantiebungalow via 

Booking.com of Expedia, reserveer vliegtickets via KLM.com, koop een nieuwe vaatwasser via 

Coolblue een doos lego via Bol.com of bestel kleding via Wehkamp onze voetbalvereniging ontvangt 

hiervoor geld in de clubkas. 

Een percentage van het aankoopbedrag gaat naar VV Berkum. En nogmaals, het kost jou niets extra!  

 

Wil je onze vereniging ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online 

aankopen doet via de SponsorKlikspagina van VV Berkum. Een kleine moeite, namens VV Berkum 

enorm bedankt! Stel je eens voor wanneer alle leden dit zouden doen? Vertel dit daarom door aan 

andere mensen die VV Berkum een warm hart toedragen.  

 

Hoe werkt het?  

Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt 

gedaan. 75% van deze commissie wordt door SponsorKliks gestort op de bankrekening van onze 

vereniging. Enige voorwaarde hierbij is dat de bestelling geplaatst wordt via de speciale VV Berkum 

pagina op SponsorKliks.nl. Alleen in dit geval wordt de commissie aan ons betaald en profiteert VV 

Berkum hier direct van!  

 
Let op: geen commissie op boeken  

In Nederland geldt per wet een vaste boekenprijs, hierdoor mag GEEN commissie op boeken worden gegeven.  

 

Welke webwinkels doen er allemaal mee?  

Er zijn al heel veel verschillende webwinkels aangesloten bij SponsorKliks. Een overzicht welke het 

precies zijn, zie https://www.vvberkum.nl/sponsorkliks/ 

 

Hoe plaats ik een bestelling?  

Het plaatsen van een bestelling kan op een aantal verschillende manieren, namelijk: 

• Optie 1: Website VV Berkum - Via de SponsorKliks opbrengsten-banner op de homepage. 

• Optie 2: Website VV Berkum - Via het SponsorKliks lint op de homepage. 

• Optie 3: Website VV Berkum - Via de overzichtspagina van deelnemende webwinkels in het 

menu sponsoring 

• Optie 4: Website Sponsorkliks.nl 

Op de volgende pagina’s worden ze één voor één kort toegelicht. 

  

https://www.vvberkum.nl/sponsorkliks/
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Optie 1: 

Website VV Berkum - Via de SponsorKliks opbrengsten-banner op de homepage 

 

1. Klik op SponsorKliks opbrengsten-banner 

2. De speciale VV Berkum pagina op SponsorKliks.nl wordt geopend, zie hieronder. 

 

3. Kies een webwinkel, verschillende mogelijkheden: 

a. Selecteer een categorie en kies de gewenste webwinkel  óf 

b. Zoek een webwinkel op naam 

4. Na keuze van de gewenste webwinkel wordt de website van de webwinkel geopend. Plaats 

de bestelling. Vanaf hier eventueel inloggen met de persoonlijke klantgegevens. 
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Optie 2: 

Website VV Berkum - Via het SponsorKliks lint op de homepage. 

1. Scroll naar beneden op de homepage www.vvberkum.nl 

 

2. Selecteer de gewenste webwinkel, er zijn verschillende mogelijkheden: 

a. Klik op het logo van de gewenste webwinkel  

b. Klik op de link naar de SponsorKliks van VV Berkum 

3. Vervolgens: 

a. Bij keuze 2a → vervolg met stap 4 zoals beschreven bij optie 1. 

b. Bij keuze 2b → vervolg met stap 2 zoals beschreven bij optie 1. 

 

Optie 3: 

Website VV Berkum - Via de overzichtspagina van deelnemende webwinkels in het menu sponsoring 

1. Selecteer Sponsoring in het menu op www.vvberkum.nl  

2. Kies vervolgens SponsorKliks 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2 

2b 

2a 

http://www.vvberkum.nl/
http://www.vvberkum.nl/


 

VV Berkum GRATIS sponsoren via SponsorKliks.nl  

4 

3. De volgende pagina wordt getoond.  

 

4. Vervolg zie toelichting bij optie 1 vanaf stap 3. 

 

Optie 4: 

Website SponsorKliks.nl 

1. Ga naar www.sponsorkliks.nl 

2. Vul in het veld “Wie wilt u Sponsoren?” Berkum in en klik op Zoek.  

 

3. Vervolg met stap 2 zoals beschreven bij optie 1. 

 

Succes met het bestellen en namens VV Berkum alvast enorm bedankt voor de sponsoring! 

http://www.sponsorkliks.nl/

