
                      

                    

Categorie:    Tuin 
Minimaal vereist level: Alleen Talent en 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 232.5 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 ;)

Het najaar is nu niet bepaald de gezelligste tijd om lekker te tuinieren. Heb je geen zin in gedoe en wil je toch 
kunnen blijven genieten van een groene tuin? Dan heeft deze opdrachtgever dé oplossing! Zij verkopen name-
lijk het beste kunstgras van Nederlandse kwaliteit én voor scherpe prijzen! Het kunstgras is  
natuurlijker dan ooit dankzij de nieuwste technieken. Geen lelijk nep gras dus! Daarnaast komt deze opdracht-
gever jouw nieuwe kunstgras ook nog eens met liefde op vakkundige wijze voor je aanleggen. Zo kun je al  
binnen één dag genieten van een nieuw kunstgrasgazon! Geen idee welke kunstgras soort nou het mooiste is 
voor jouw tuin? Geen probleem, want de opdrachtgever geeft je graag advies met mooie foto’s en stalen die ze 
gratis naar je versturen. En voor de optimale beleving kun je het kunstgras ook in real life bekijken in de kunst-
gras showtuin van deze opdrachtgever!  

Heb jij inspiratie om een artikel te schrijven over jouw (voor)tuin of heb je een ander idee? Dan kijken we uit 
naar jouw motivatie! 

Niveau eindklant: Hoogwaardig kunstgras van Nederlandse fabrikant / Vakkundige kunstgras  
            legservice / 8 jaar garantie op het kunstgras en de uitgevoerde werkzaamheden 

Aantal reviews: 100+        Reviewcijfer: 4,9 / 5 

Vergoeding: Zie je Blog Brains 
level 

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

Opdrachtnummer: 232.5

Omschrijving

Beloning Geïnteresseerd?

Vereisten

Project: Kunstgras
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