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 Het Woodix Toys ‘Affiliate’ Programma

 
Het Woodix Toys ‘Affiliate’ Programma is onze manier om de socio-culturele, sportieve en ecologische 
wereld te ondersteunen. Met dit programma willen wij elke jeugdvereniging, sportclub, socio-culturele 
organisatie, milieubeweging, seniorenvereniging, … kortom elke zogenaamde ‘non-profit’ organisatie of 
vereniging zonder winstoogmerk ondersteunen en een hart onder de riem steken. Ben jij een vrijwilliger, 
lid, bestuurder, sympathisant van zo’n vereniging of organisatie, dan is het Woodix Toys ‘Affiliate’ 
Programma wellicht ook voor u interessant om extra financiële middelen voor uw werking en organisatie 
te verkrijgen. 
 
Hoe werkt het Woodix Toys ‘Affiliate’ Programma? 
Het Woodix Toys ‘Affiliate’ Programma werkt heel eenvoudig. Als uw vereniging deelneemt aan dit 
programma ontvangt uw vereniging een unieke ‘affiliate’ code. Deze unieke code kan uw vereniging dan 
verspreiden aan iedereen die de vereniging kent: leden, bestuursleden, familie, sympathisanten, … . Als 
zij dan houten speelgoed aankopen in de online shop van Woodix Toys en zij hebben de unieke code van 
het Woodix Toys ‘Affiliate’ Programma aan hun gebruikersaccount toegevoegd, dan ontvangt uw 
vereniging van Woodix Toys een percentage van het bedrag van hun aankoop. Dit percentage is 
minimaal 5% en maximaal 12%.  En elke keer als er in de Woodix Toys online shop houten speelgoed 
wordt aangekocht met de unieke code van uw vereniging, ontvangt u dit percentage! Er is geen 
maximumgrens! Meer nog, het ontvangen bedrag kan uw vereniging volledig vrij besteden in eender 
welke winkel of voor eender welk doel.  Na elk kwartaal ontvangt u een overzicht van al de aankopen 
waarbij uw unieke code werd gebruikt en wordt het bedrag dat uw vereniging verdiend heeft op het 
rekeningnummer van uw vereniging gestort. 
  
Zijn er vereisten of verplichtingen voor uw vereniging of organisatie? 
Neen, er zijn geen vereisten of verplichtingen! De enige verplichting is dat uw organisatie een 
zogenaamde ‘non-profit’ vereniging of organisatie zonder winstoogmerk is. Hoe meer u natuurlijk uw 
unieke code verspreidt en promoot, hoe meer geld u kan verdienen. 
 
Hoe kan uw vereniging of organisatie deelnemen aan het Woodix Toys ‘Affiliate’ Programma? 
Stuur een email met de contactgegevens van uw vereniging of organisatie naar info@woodixtoys.com en 
wij bezorgen u meer informatie over hoe uw organisatie kan deelnemen aan het Woodix Toys ‘Affiliate’ 
Programma. 
 
 
 

www.woodixtoys.com  

> algemene informatie


