
 

                      

 

                     

Categorie:    Wonen, Lifestyle, Nieuws 

Minimaal vereist level: Talent, Wizard en 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 212.6 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 ;) 

 

Het maximale uit je geld halen, dat willen we natuurlijk allemaal! Gelukkig kan deze opdrachtgever je daar  

perfect bij helpen. Op deze website kun je namelijk heel eenvoudig actuele rentes en voorwaarden van meer 

dan 45 leningen met elkaar vergelijken! Deze opdrachtgever streeft ernaar mensen in staat te stellen de juiste 

financiële keuze te maken door rentetarieven en voorwaarden te vergelijken, of het nu gaat om sparen, lenen, 

een hypotheek of banksparen. Ze zetten de beste deals voor je op een rijtje in een helder overzicht, dat aan te 

passen is op jouw voorkeuren. Zo vind jij altijd de spaarrekening, lening, hypotheek of bankspaarrekening die 

het beste bij je past en haal je het maximale uit je geld! En weet je nog niet precies welke lening je nodig hebt? 

Dan toont de Keuzehulp leningen die het beste bij jouw situatie en wensen passen. Heb je vervolgens een 

beslissing gemaakt? Dan kun je direct online een offerte aanvragen. Zo ben je dus altijd zeker van de beste 

deal! 

 

De opdrachtgever ziet het liefst persoonlijk geschreven artikelen, jij mag de insteek van het artikel helemaal 

zelf bepalen. Ben je bijvoorbeeld bezig met een verbouwing in huis, zoals een nieuwe badkamer? Dan kun je  

hier voor deze opdracht perfect over schrijven en in het artikel een alinea opnemen over het financieren van 

een verbouwing of badkamer. Of misschien ben jij wel naar een nieuwe auto aan het kijken? Dan kun je prima 

over deze zoektocht schrijven en het financieren van een nieuwe auto hierin opnemen.  Of misschien heb je 

jouw droomhuis onlangs gekocht en moet je hiervoor een hypotheek afsluiten. Genoeg mogelijkheden om te 

schrijven voor deze opdracht! We zien jouw motivatie graag tegemoet! 
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