
Spaar voor jezelf en voor de Club via OnzeClubwinkel 
 

Jij kunt onze club sponsoren door middel van je internetaankopen, zonder dat het je ook 
maar iets kost!  We zijn namelijk aangesloten bij OnzeClubwinkel. 
 
Jij doet je online aankopen, bij een van de 300 webshops, zoals je dat normaal gesproken 
doet, met als enig verschil: een percentage van het aankoopbedrag gaat naar onze 
vereniging. En  bij een groot aantal van de webwinkels ontvang je zelf ook nog een 
vergoeding. 
 
Zo doe je dat: 

1. Ga in onze ClubApp naar ‘Sparen voor de Club’ (via de 3 puntjes rechtsboven in) of ga 
naar de OnzeClubwinkel-module op onze site 
(https://www.groenwit.nl/1143/onzeclubwinkel/) 

2. Vind je webshop en klik door. 
3. Je doet je aankoop of boeking bij de webshop zoals je gewend bent. 
4. Zodra er een aankoop of boeking is afgerond gaat er een percentage van het 

aankoopbedrag naar onze club en bij een groot aantal ontvang je zelf ook nog een 
vergoeding. En het mooie is: het kost jou niks extra! 

We willen je dus vragen om de volgende keer dat je iets online gaat kopen eerst even aan onze club 
te denken en via OnzeClubwinkel naar de webshop te gaan. 
 
Alvast hartelijk bedankt voor je steun! 
 
LET OP: 
Om zelf ook te sparen moet je je de eerste keer wel registreren. 
Ga op de website naar https://www.groenwit.nl/1143/onzeclubwinkel/  
Of in de app naar Sparen voor de Club (via de 3 puntjes rechtsboven in) 
 
Klik op inloggen en vervolgens op registreren. 
Bevestig je registratie in de mail die je ontvangt. 
 
Je kunt nu inloggen en beginnen te sparen voor jezelf en de club. Zorg wel dat je ingelogd bent om 
ook voor jezelf te sparen. Naast dat je voor de Club spaart geven de meeste webwinkels jou ook een 
vergoeding. 
Na registratie ontvang jij een aanmeld bonus van € 2,50 
Binnenkort wordt het inlog deel uitgebreid. Je kunt daar dan ook je persoonlijke gegevens invullen 
zoals je bankrekening zodat het door jou gespaarde persoonlijke saldo ook uitbetaald kan worden. 
Meer informatie over hoe jouw persoonlijke uitbetaling gaat volgt later. 
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