
Handleiding ClubVoordeel
voor sportverenigingen
Verdien een bonus voor de clubkas



Handleiding ClubVoordeel   voor sportclubs

Ga naar www.engie.nl/clubvoordeel

Maak een account aan
•  Vul bij ‘Jouw naam’ de naam van jouw sportclub in. Deze naam zien leden in beeld als je hen 

uitnodigt voor ClubVoordeel.

•  Vul bij ‘Jouw e-mailadres’ jouw correspondentieadres in.

•  Klik op Opslaan

Deel de unieke link van jouw club met leden en andere geïnteresseerden.
Dankzij deze unieke link kunnen wij zien wie namens jouw sportvereniging gebruikt maakt van 

ClubVoordeel. Zo profiteert jouw club van een bonus voor iedere nieuwe klant.

Deel de link bijvoorbeeld via:

•  De website van de club

•  De nieuwsbrief

•  Social media

•  WhatsApp
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http://www.engie.nl/clubvoordeel


En breng het voordelige energieaanbod regelmatig onder de aandacht van je leden.

Ga naar ‘mijn gegevens’ om meer informatie over jouw club in te vullen  
(bijv. bankrekeningnummer)

Het is belangrijk dat je je gegevens aanvult, want zonder deze gegevens kunnen we de bonus niet 

naar je club overmaken.
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Er opent zich een nieuwe pagina waar je bij jouw persoonlijk account van 
ClubVoordeel komt

Controleer het e-mailadres en klik op ‘Stuur mij een link om in te loggen’. Je ontvangt een e-mail 

van ENGIE ClubVoordeel met daarin de link, zodat je bij jouw account kan komen.

Klik op de link in de ontvangen e-mail
In de e-mail vind je een link met ‘Direct inloggen’. Door hier op te klikken, opent zich een 

nieuw tabblad in je browser waar je je persoonlijke gegevens kan aanvullen. Vul hier het 

bankrekeningnummer van je club in. Hier kan je ook de eerder ingevulde naam en e-mailadres 

van jouw club controleren en eventueel aanpassen.
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 ClubVoordeel

Welkom bij ENGIE ClubVoordeel



Bekijk de status van jouw beloningen
Rechts bovenin op de pagina vind je de knop ‘Beloningen’. Hier kun je terugzien wanneer je de 

beloning voor een nieuwe klant ontvangt of hebt ontvangen.

Als iemand zich via jouw unieke link heeft aangemeld als klant bij ENGIE, gaat voor hem of haar 

nog 14 dagen bedenktijd in. In die periode mag hij of zij het contract nog annuleren. Bedenkt 

diegene zich niet en besluit hij of zij dus definitief klant te worden van ENGIE, dan geven wij 

de aanmelding door aan de Member get Member company. Zij verwerken dit en verzorgen 

vervolgens de betaling. Dit proces duurt ongeveer twee weken. Je ontvangt de beloning dus 

ongeveer vier weken na de aanmelding.
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ENGIE Energie

Grote Voort 290

8041 BL Zwolle

engie.nl/sportmatch

http://www.engie-energie.nl

