
 

 
 

Shopt u wel eens online?  Steun onze vereniging en ga naar 
uw favoriete webshop via deze link 
www.trooper.be/concertbandantwerpen 
 

Hoe werkt dit? 
Indien je een aankoop plant op één of andere webshop, ga dan eerst naar de 
trooperpagina van de concertband (via deze link 
www.trooper.be/concertbandantwerpen). Zoek vervolgens naar je favoriete 
webshop en klik op hun logo. Vervolgens wordt je automatisch naar de website 
van je webshop doorgeleid en kan je starten met je aankopen. Voor elke 
aankoop zal de webshop ons een commissie doorstorten van gemiddeld 5%, 
zonder dat dit u ook maar iets extra kost. 

 

Wat kost dit? 
Niks, nada, nothing.  



Voor u is er geen prijsverschil tussen een online aankoop met of zonder 
Trooper. Het enige verschil is dat je nu via de trooperlink naar de online shop 
van jouw keuze surft. Terwijl je verder online shopt zoals altijd, houdt deze link 
bij welke vereniging je wil steunen. Kortom, met 1 klik extra steun je onze 
vereniging zonder één euro extra te betalen. Je aankoop gebeurt dus ook 
rechtstreeks bij uw webshop en de garantie blijft hetzelfde. 
Het is ook niet nodig om zelf een trooperaccount aan te maken of een code in 
te geven. Door via de trooperpagina van de Concertband (zie link hierboven) 
naar uw online shop te surfen, weten de online shops wie je wil steunen. Een 
account aanmaken of inloggen is niet nodig. De link houdt alle gegevens bij 
waardoor je ook geen codes moet ingeven. Jij betaalt geen euro extra, maar 
voor elke aankoopontvangen we een stevige percent om onze clubkas te 
spijzen. 

 

Welke webshops zijn partners van Trooper? 
Er zijn tientallen shops die onze vereniging financieel willen steunen, zoals o.a. 
Coolblue, Collishop, Collect & Go, JBC, AS Adventure, Ali Express, Booking.com, 
Sunparks, Center Parks, Decathlon, en nog tientallen anderen). Een volledig 
overzicht van alle participerende webshops kan je vinden op onze 
trooperpagina www.trooper.be/concertbandantwerpen .   

 

 
 


