Scouting Albaldah en SponsorKliks
Steun Scouting Haarle! Dankzij een samenwerking met SponsorKliks steun je ons als je online inkopen doet bij heel veel
online webwinkels. Het aanbod is breed, van supermarkt tot horeca en van elektronicazaak tot reisbureau. Zo is er
altijd wel een winkel waar jij wel eens iets online bestelt! En het mooie is, jij koopt het product gewoon voor de reguliere
prijs! Je merkt het zelf dus niet in je eigen portemonnee, maar wij krijgen een percentage van het bedrag als sponsoring
geschonken via SponsorKliks! Zo steun je Scouting Haarle heel gemakkelijk en haast ongemerkt.

Hoe gaat het in z'n werk?
Je kunt op twee manieren shoppen via SponsorKliks. Of op de computer (www.sponsorkliks.com) of je installeert de handige
app op je telefoon of tablet. Zoek hiervoor in de Playstore (Android) of Appstore (Apple) naar SponsorKliks. Een account is
niet nodig. Na installatie kun je het sponsordoel zoeken (Scouting Haarle). In het volgende scherm hoef je je niet per se aan
te melden, klik op sluiten. Klik vervolgens op winkels voor het overzicht van de webwinkels en… winkelen maar! 

Tablet of smartphone:

Computer:

De werkwijze voor zowel computer (website)
als telefoon of tablet (app) is nagenoeg hetzelfde.
1. Ga naar www.sponsorkliks.com (in je browser)
of gebruik de geïnstalleerde app.
2. Type vervolgens in het zoekscherm Scouting Haarle
en klik op Scouting Albaldah Haarle.
3. Vervolgens zie je een overzicht met alle deelnemende winkels, horeca en dienstverleners.
4. Klik eventueel op de knop 'Toon alle winkels'. Je kunt ook op categorie zoeken (bijv 'huis & tuin' als je iets
voor in huis zoekt of 'eten en drink' als je bijvoorbeeld boodschappen bij Coop wilt doen). Je kunt ook
specifiek naar één winkel zoeken.
5. Klik vervolgens op 'bestel' en je komt op de reguliere website van je favoriete winkel terecht, zodat je op
vertrouwde wijze je bestelling kunt doen.
Zoals gezegd, je betaalt niets extra's! Je winkelt op dezelfde wijze dan wanneer je rechtstreeks bij je online winkel
zou gaan shoppen. Het enige verschil is: Scouting Haarle krijgt een klein percentage van jouw totaalbestelling op
de rekening gestort! Doe mee, alle kleine beetjes helpen!
Nog wat uitleg en duiding nodig? Hier vind je nog veel meer informatie:
https://www.sponsorkliks.com/products/howdoesitwork-sk.php?club=11865&cn=nl&ln=nl

