
 

                      

 

                     

Categorie:    Alles voor mannen, Auto, Reizen, Lifestyle 

Minimaal vereist level: Talent en Wizard 

Blogpost vereisten:   Minimaal 400 woorden 

Verwijzende links: 2 

Type blog:  Inspiratie blog 

Kwaliteitseis: Do-follow links 

Looptijd: Doorlopend 

 

Meld je aan voor de opdracht via deze link. Vermeld 

het opdrachtnummer 124.9 en waarom jij voor deze 

opdracht wil schrijven. 
 

Wanneer we meer inschrijvingen binnenkrijgen dan 

we zoeken zullen we een selectie maken. Je krijgt dus 

vanzelf te horen of je voor deze opdrachtgever mag 

bloggen! Indien je niet geïnteresseerd bent in deze  

opdracht, hoef je niet te reageren ;) 

 

Deze opdrachtgever is een van de grootste webshops in motorkleding en -accessoires van de Benelux! Van 

jethelmen en crosshelmen tot kinderhelmen maar ook motorkleding, laarzen, handschoenen en accessoires. 

En dat in meer dan 60 A-merken, het aanbod is enorm! Dus ben jij regelmatig op de motor te vinden en op 

zoek naar een kwalitatieve helm of een goed motorpak? Dan is deze opdrachtgever echt iets voor jou. Naast de 

webshop heeft deze opdrachtgever ook een winkel in Amsterdam. 

 

Heb je zelf een motor en vind je het heerlijk om te toeren? Dan past deze opdracht perfect bij jou! Maar je kunt 

ook prima een artikel schrijven over touren / op vakantie gaan op de motor of misschien ken jij wel iemand uit 

jouw omgeving die helemaal weg is van motorrijden, die je voor dit artikel bijvoorbeeld kunt interviewen. Of 

misschien droom je juist wel van het behalen van jouw motorrijbewijs. Je bent helemaal vrij om te schrijven 

over wat het beste bij jou en jouw blog past en mag de insteek van het artikel dus helemaal zelf bepalen! Wij 

zijn benieuwd naar jouw ideeën en kijken uit naar jouw motivatie! 

 

Niveau eindklant: Zeer professionele webshop en winkel in Amsterdam / Laagste prijs garantie /  

100 dagen bedenktijd  

Aantal reviews: 3000+ Reviewcijfer: 9,2 / 10 

 

 

Vergoeding: Zie je Blog Brains 

level 

Product testen/ontvangen:  Nee 

Beschrijving product:  N.V.T. 

 

 

Opdrachtnummer: 124.9 

Omschrijving 

Beloning Geïnteresseerd? 

Vereisten 

Project: motorkleding en -helmen  

https://blogbrains.nl/verschillende-soorten-blogs/
https://blogbrains.nl/motivatie-opdracht/
https://blogbrains.nl/motivatie-opdracht/

