Bekijk folders en verdien EuroZ
Folder-online is uniek. Met het bekijken van folders en het bezoeken van webshops
wordt u beloond met EuroZ.
Ook kunt u EuroZ krijgen bij het inschrijven voor nieuwsbrieven, likes, reviews, bij
aankopen; bij abonnementen op bladen, actiedeals etc.
Het opgebouwde spaartegoed kunt u besteden aan bladen (abonnementen), boeken,
entreebewijzen en actiedeals. Voor een compleet overzicht zie:
http://www.euroz.nl/inwisselen.html
Hoe werkt dit?
1. De aanmelding
Ga naar http://www.folder-online.nl/customer/account/create/ of
http://www.euroz.nl/customer/account/create/ en maak een account aan:

Het invullen van uw naam, emailadres en wachtwoord is voldoende. Uw emailadres is het
‘nummer’ van uw EuroZ-spaarrekening. U ontvangt bij aanmelding meteen al 100 EuroZ
als welkompremie.
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2. Verdienen van EuroZ
De volgende keer dat u inlogt wordt u automatisch ingelogd. U kunt nu EuroZ
verdienen met het bekijken van folders en het bezoeken van websites.
Bent u benieuwd waar u allemaal EuroZ mee kunt verdienen? Ga naar
http://www.folder-online.nl/euroz/euroz-verdienen.html en u ziet hoe gemakkelijk u
een spaartegoed kunt opbouwen.
Per folder, website of inschrijving nieuwsbrief kunt u 1x per gepubliceerde folder,
website of inschrijving nieuwsbrief deelnemen.

.
Klik op de folder, webshop of inschrijving nieuwsbrief. Het scherm verschijnt om de
folder te bekijken of de webshop te bezoeken.
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Na het lezen van de folder, het bezoeken van de website of de inschrijving voor de
nieuwsbrief kunt u de EuroZ claimen. Plaats de 10 Euro in de winkelwagen en reken
(fictief) af.

Vervolgens kiest u voor ‘Ga door naar afrekenen’ en u komt in een scherm om het product
fictief af te rekenen. Let op: U betaalt niets! Het is alleen bedoeld om de EuroZ-punten bij te
schrijven bij uw EuroZ-rekening. Doorloop de 5 onderdelen van het afrekenen en de EuroZ
worden vervolgens toegevoegd aan uw account.

In stap 5 kunt u de bestelling controleren. In dit geval koopt u niets en verdient u alleen de 10
EuroZ voor het bekijken van de Coolblue Catalogus van februari 2015 over Wintersport.
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U klikt op ‘Plaats bestelling’

En de bestelling is afgerond. De EuroZ zijn toegevoegd aan uw EuroZ-rekening. U kunt
doorgaan met het verder bekijken van folders of met het winkelen bij webshops.
Bent u benieuwd naar uw saldo klik op http://www.folder-online.nl/customer/account/ of
http://www.euroz.nl/customer/account/ en u ziet uw rekeningoverzicht
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De volgende keer dat u de website opent en inlogt ziet u aan de rechterzijde uw puntentotaal.
U kunt in uw account ook de specificatie bekijken: http://www.euroz.nl/customer/account/

U kunt op verschillende websites punten verdienen. U hoeft zich slechts éénmaal aan te
melden.
·
·
·
·
·

Folder-Online (bekijken folders, bezoeken website, aankopen)
BladenKiosk (abonnementen op bladen)
BoekenKiosk (boeken via België)
Digital Press (ebladen en ebooks)
GroupAd (actiedeals)

Daarnaast kunt u op www.euroz.nl bekijken uit welke cadeaus u kunt kiezen.
Voor de te verdienen punten op www.folder-online geldt:
·
·
·
·

Bekijken folders (1x per verschenen folder)
Bezoeken website (1x per week)
Inschrijven nieuwsbrief (1x)
Aankopen (onbeperkt)

Per huishouden/adres kunt u 1 account aanmaken. Bij misbruik (of sterk vermoeden van
misbruik) wordt het account geblokkeerd en vervallen de punten.
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