
 

                      

 

                     

Categorie:    Lifestyle, Nieuws 

Vereist level:   Talent, Wizard of Genius 

Blogpost vereisten:   Minimaal 400 woorden 

Verwijzende links: 2 

Type blog:  Inspiratie blog / Branded blog 

Kwaliteitseis: Do-follow links 

Looptijd: Doorlopend 

 

Meld je aan voor de opdracht via deze link. Vermeld 

het opdrachtnummer 155.15 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 ;) 

 

Kun je nu beter sparen of beleggen? Grote kans dat je jezelf deze vraag de laatste tijd steeds vaker stelt (zeker 

met de nieuwsberichten over negatieve rente). Sparen op een spaarrekening is veilig, maar momenteel weinig 

rendabel. Er zijn alternatieven die wel wat meer risico met zich meebrengen, maar ook kunnen zorgen voor 

veel meer rendement op je geld. Maar wat is nu de juiste keuze? Dat is voor iedereen anders en hangt af van 

wat je in de toekomst wil gaan doen met je geld, of je het geld voor langere tijd kunt missen en of je snel 

rendement wil.  

 

Deze opdrachtgever is een online gids over (crypto) financiën en helpt je bij bovenstaande vragen. Je vindt hier 

allerlei informatie over geldzaken en alternatieve financiën, zoals investeren in Bitcoins of het sparen in gezond 

geld zoals goud. 

 

Voor deze opdracht zijn we op zoek naar bloggers die graag een artikel schrijven over geldzaken. Kun jij wel een 

artikel schrijven over sparen of beleggen, Bitcoins en/of goud kopen?  Dan zien we jouw motivatie graag 

tegemoet! Laat je ons ook even weten welk onderwerp jouw voorkeur heeft? 
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