Tips en tricks Fitnessvoordeelpas
Haal het maximum uit je fitnessvoordeelpasaccount!
Via de fitnessvoordeelpas kan je effectief veel geld besparen op je fitnessrekening. En niet alleen
door effectief dingen te kopen zodat je kleine kortingen “cashbacks” krijgt, maar effectief grotere
bedragen door offertes aan te vragen voor bepaalde diensten!
Gratis fitnessgeld?
Ja inderdaad, het kan!
Fitnessvoordeelpas heeft enkele ‘webshops’ die je gratis cashbacks aanbieden. Je laat er je gegevens
na om een vergelijking te maken van renovaties, nieuwe websites… Kortom, je geeft je op voor een
offertevergelijking, krijgt hier enkele mails of telefoons voor van enkele bedrijven en je kan tot wel 21
euro verdienen op je Fitnessvoordeelpas.
Een kort lijstje:








Vochtbestrijding-vergelijken.be
Verhuizers-vergelijken.be
Ramen-en-deuren-vergelijken.be
Newstairstraprenovatie-bekleding.be
Beste-webdesignofferte.be
Beste-verwarmingofferte.be
Beste-hovenierofferte.be

Er komen er regelmatig bij dus slim zoeken helpt!
Bijna gratis fitnessgeld?
Dit kan ook. Verschillende telecommunicatiebedrijven, energielevernaciers en verzekeringen bieden
je een grote cashback-vergoeding aan wanneer je bij hen ‘aansluit’. Maar als je al klant bent, kan je
heel eenvoudig even contact opnemen met hen en vragen of je even online je contract mag
hernieuwen.
Op die manier krijg je de cashback van fitnessvoordeelpas en deze loopt soms op tot 50 euro
cashback!
Een kort lijstje:








Touring verzekeringen
Europ Assistance
Corona direct
Essent
Mobistar
Proximus
Orange

Waag je regelmatig een gokje?
Er zijn ook heel wat online gokkantoren die cashbacks geven. Dus als je nog eens geld op je account
moet zetten, doe het dan via Fitnessvoordeelpas en je krijgt ook grote cashbacks!
Nog enkele tips






Zoek bij ‘alle webwinkels’ en sorteer op ‘vaste vergoeding’ of ‘vergoeding aflopend’ om snel
dingen te vinden die de moeite waard zijn
Doe hetzelfde en check eens of er geen webshops zijn die jij handig vindt. Het kan wel
gemakkelijker zijn om via hen te bestellen en je krijgt er nog fitnessgeld voor terug ook!
Hou je account goed in de gaten: er worden dikwijls cashbacks onterecht afgekeurd. Gebruik
in dat geval meteen het klachtenformulier!
(http://www.fitnessvoordeelpas.be/website/index.php/claim)
Vergeet niet dat je altijd via www.fitnessvoordeelpas.be moet gaan: log in en ga via de link
naar de webwinkel van je keuze. Onderbreek het proces nooit door terwijl ergens anders te
gaan surfen en zorg ervoor dat je geen andere promo-codes probeert te gebruiken

Heb je toch nog vragen? Stel ze gerust in de fitness en we proberen ze te beantwoorden zodat
ook jij het maximum uit je fitnessvoordeelpas kan halen.

