Shop je af en toe online?
Steun dan meteen mee de Vosbergschool!
Het kost je niets meer, maar een aantal winkels - waar jij nu al wellicht je aankopen doet - schenkt onze
school voortaan een percentage per aankoop. Zomaar.
De lijst met winkels is indrukwekkend (Zalando, Collect&Go, Coolblue, Hema, booking.com, Fun,
Decathlon, JBC…) en het is erg waarschijnlijk dat je hier al eens een online aankoop deed… of nog gaat
doen.
Hoe kan dit?
Heel eenvoudig: dit kan door je online aankopen te doen via onze Trooperpagina.
Trooper? Jawel, ook de Vosbergschool heeft een unieke Trooperpagina die gelinkt is aan tal van online
winkels. Door via de Trooperpagina van onze school naar een o nline 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 elk e aankoop ontvangen we een stevige percent
om de schoolkas te spijzen.
Zo kan je makkelijk Troopen:
1. Je gaat naar onze pagina op Trooper door hier te klikken:
https://www.trooper.be/vosbergschool
2. Je kiest je shop en klikt op de banner: de link weet nu dat jij ons wil steunen.
3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder 1 euro meer te betalen.
4. Van elke aankoop die je doet, gaat er gemiddeld 5% een percentje naar onze school.
5. Iedereen blij!
Nooit meer vergeten!
Net online iets besteld , maar vergeten langs Trooper te passeren?
Wel, hier is de oplossing voor de volgende aankopen : de Trooperbot.
Hoe wer kt dat?
Eigenlijk is Trooperbo t een plugin voor je browser. Voorlopig kan hij je in twee
browsers helpe n, Chro me en Firefox.
Download hem nu en volg de instructies : https://www.trooper.be/trooperbot.
Het duurt 2 minuten. Dan installeert het zich in je browser e n vergeet je ons nooit meer.

