
Koepel Gepensioneerden introduceert De Personeelsvoordeelwinkel. Deze online besloten webshop 
biedt exclusieve kortingen op producten, zoals elektronica, speelgoed, huishoudelijk, kleding maar 
ook op tickets, uitjes en nog veel meer! Middels een account (via aangeleverde inloggegevens) 
kunnen de leden van de lidverenigingen geheel vrijblijvend profiteren van een wisselend en 
gevarieerd aanbod met kortingen tot wel 70%!  

Wie zijn wij? 

Personeelsvoordeelwinkel ondersteunt alle 
ruim 400 aangesloten bedrijven en 
verenigingen met het bieden van voordeel 
aan hun personeel of leden. Wij verzorgen 
kosteloos het gehele proces van A tot Z voor 
een externe webshop in huisstijl, met 
exclusieve kortingen op producten, tickets, 
uitjes en nog veel meer! 
Wij werken o.a. samen met KPN, Achmea, 
Randstad, PostNL, ABN AMRO, DSM, 
diverse zorg- en overheidsinstellingen en 
ziekenhuizen. Lidverenigingen van Koepel 
Gepensioneerden die al gebruik maken van 
personeelsvoordeelwinkel.nl: ABN-AMRO, 
BP, Voeks en VVG-PGB.



Hoe werkt het ?  

 

  

 

De Personeelsvoordeelwinkel verzorgt het 

gehele proces van het begin tot het eind. 

Van de product invulling op uw eigen 

Personeelsvoordeelwinkel platform, tot het 

complete besteltraject met bijbehorende 

service en garantie. Voor de interne 

communicatie wordt een introductiepakket 

op maat aangeleverd inclusief 

inloggegevens zodat uw vereniging ook 

hier geen omkijken naar heeft. Of men kan 

de app downloaden Leden hebben 24/7 

toegang tot de besloten website om geheel 

vrijblijvend te profiteren van de mooiste 

aanbiedingen. Bestellingen worden 

rechtstreeks bij de leden thuisbezorgd door 

onze logistieke partner PostNL. 

Meer dan dit hebben wij écht niet nodig 

 

 

  

Het enige wat wij nog nodig hebben is uw 

verenigingslogo en een contactpersoon 

binnen uw vereniging. Deze persoon 

ontvangt van ons:  

-Een digitaal introductiepakket om de 

Personeelsvoordeelwinkel intern te 

communiceren. 
-Met enige regelmaat een overzicht 

hoeveel er gebruik gemaakt wordt van de 
Personeelsvoordeelwinkel. 
-Maandelijks een themamailing inclusief 
een te gekke winactie voor uw leden om zo 
de site extra onder de aandacht te 
brengen. (via uw eigen besloten interne 
platform). 
Ter introductie stellen wij de eerste 2 

maanden ook een kortingscode t.w.v. € 2,50 beschikbaar.  
  

Wil je als lidvereniging dat jouw leden ook gebruik kunnen maken van al deze voordelen?   
Neem dan vrijblijvend contact op met Daniëlle Kragt d.kragt@personeelsvoordeelwinkel.nl  
of mob: +31 (0)6 1384 0668. 
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