
                      

                    

Categorie:    Wonen, Lifestyle 
Minimaal vereist level: Alleen Wizard  
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 133.25 en waarom jij voor deze 
opdracht wil schrijven. 

Wanneer we meer inschrijvingen binnenkrijgen dan we 
zoeken zullen we een selectie maken. Je krijgt dus van-
zelf te horen of je voor deze opdrachtgever mag blog-
gen! Indien je niet geïnteresseerd bent in deze  
opdracht, hoef je niet te reageren ;)

Als je al eens een (nieuwbouw)huis hebt gekocht weet je vast dat er een heleboel op je afkomt. Naast je 
interieur shoppen (het leuke gedeelte) moet je ook nadenken over welke vloer je in huis wil, welke kleur de 
muren krijgen, voor welke keuken je gaat kiezen en ook wat voor glas je gaat nemen voor de ramen. Ga je 
bijvoorbeeld voor enkel glas, dubbel glas of zelfs triple glas? Belangrijk om hierover na te denken, want je kunt 
er later een hoop geld mee besparen als je kiest voor goed isolerend glas. En het zorgt voor een aangename 

binnentemperatuur, zodat je in de winter niet zit te bibberen achter je computer 😉 . 

Deze opdrachtgever is een online glasgroothandel en helpt je bij het maken van de juiste keuze! In deze 
webshop bestel je heel eenvoudig en snel jouw dubbel glas, beglazingsmaterialen en ventilatieroosters tegen 
groothandelsprijzen! Je bent dus euro’s voordeliger uit, klinkt goed toch? 

Ben jij een echte koukleum en droom je in de winter van dubbel of zelfs driedubbel glas? Of schrijf je graag 
over jouw eigen huis en interieur? Of heb je een ander tof idee voor een blogartikel? Dan kijken we uit naar 
jouw motivatie! 

Niveau eindklant:  Eenvoudig online glas bestellen / Groothandelsprijzen / Niet goed, nieuwe ruit! 
Aantal reviews: 450+  Reviewcijfer: 9 / 10 

Vergoeding: Zie je Blog Brains 
level 

Product testen/ontvangen:  Nee 
Beschrijving product:  N.V.T.

Opdrachtnummer: 133.25

Omschrijving

Beloning Geïnteresseerd?

Vereisten

Project: Online glasgroothandel
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