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Wat is SponsorKliks? 

Het gratis sponsorconcept van SponsorKliks is in 2011 ontstaan en zorgt ervoor dat 

leerkrachten, ouders, familieleden en overige betrokkenen de Gerardus Majella 

gratis kunnen sponsoren middels hun reguliere internetaankopen. 

Hoezo gratis sponsoren, dat kan toch helemaal niet? 

SponsorKliks heeft afspraken met meer dan 750 webwinkels die allemaal een 

commissie aan SponsorKliks betalen zodra er een klant, via de site van 

SponsorKliks, op de site van de webwinkel komt en een aankoop doet. Sommige 

webwinkels betalen een percentage van het orderbedrag, anderen betalen een vast 

bedrag. De klant betaalt hetzelfde bedrag als wanneer ze direct naar de webwinkel 

zou gaan, vandaar dat we het gratis sponsoren noemen. 

Lekker en gemakkelijk  

Ook bij elke restaurantreservering of pizzabestelling ontvangen wij geld in de 

clubkas. Dus ga voor de volgende reservering/ bestelling langs onze website en 

gebruik SponsorKliks. 

Driekwart van de ontvangen commissie is voor onze school! 

75% van deze ontvangen commissie (bijdrage) keert SponsorKliks uit aan de 

desbetreffende vereniging/ school. Elke aangesloten vereniging krijgt namelijk een 

unieke SponsorKlikspagina waarop al deze webwinkels te vinden zijn. Door via deze 

unieke SponsorKlikspagina uw webwinkel te zoeken en uw aankoop te doen zal 

SponsorKliks automatisch de bijdrage van de desbetreffende winkel aan school 

uitbetalen. 

Wanneer wordt er uitbetaald? 

SponsorKliks betaalt elke maand uit mits het gespaarde bedrag boven de € 50 

uitkomt. Is dat niet het geval dan schuift het bedrag op naar de volgende maand, 

totdat het bedrag wel boven de € 50 uitstijgt. 

Transacties en inkomsten bekijken  

Vul op SponsorKliks uw emailadres in en u krijgt toegang tot het transactieoverzicht 

van onze school. U ontvangt dan ook maandelijks een update van onze inkomsten. 

 

 

  



 

 

Download de SponsorKliks APP  

Nooit Meer SponsorKliks Vergeten! Download de SponsorKliks APP en selecteer 

onze school. Vanuit de APP kan je direct winkelen of de prijs van een product 

vergelijken zodat je niet teveel betaalt. 

Ook houden we je op de hoogte van transacties en zie je de inkomsten groeien via 

het transactie-overzicht. In de APP hoeft slechts eenmaal GM geselecteerd te 

worden. 

Let op: volg altijd de link vanuit SponsorKliks, ga NIET shoppen in een APP van een 

andere winkel. De commissie kan dan verloren gaan. 

 

Vraag ook mensen om uw heen hun online aankopen via Sponsorkliks 

voor onze school te doen. Het is een kleine moeite, voor de kinderen 

kan het een leuk bedrag opleveren. 

 

Een kleine selectie van winkels in het SponsorKliks winkelcentrum: 

  Coolblue  Thuisbezorgd.nl  Bol.com  Booking.com  Wehkamp  Zalando  

Expedia  HEMA  Sneltoner.nl  Dress-for-less Plutosport  BronPrix  Booking.com 
(meer shops via de website) 

  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6236 


