
Eenvoudige manieren om snel geld bij te verdienen in 2020.

Door Evelien Janssens.

Dus je bent hier om dat je wat extra geld kan gebruiken toch? Dan wil je zeker 
volgende gemakkelijk bijverdiensten eens proberen...

Ik heb de afgelopen maanden op het internet gesurft en gezocht en verschillende 
manieren uitgeprobeerd om gemakkelijk en snel geld te verdienen, en die methodes
die ik je ga voorstellen zijn twee van de beste die ik gevonden heb en nu ook 
effectief gebruik.

Hé, ik begrijp het dat je al verschillende manieren heb geprobeerd om iets bij te 
verdienen op een gemakkelijke manier,  ik heb het zelf ook meegemaakt en soms 
moet je je lange termijn doelen in de wacht zetten en gewoon een manier vinden 
om snel wat geld bij te verdienen....

Nu! Misschien is het een dringende factuur die je moet betalen, of een uitgave die je
niet zag aankomen of misschien wil je gewoon een kleine voorraad aanleggen om te 
sparen voor als je echt het geld nodig zou hebben:

Het maakt niet uit wat je omstandigheden zijn, ik weet zeker dat deze methoden die
ik ga voorstellen u vanaf vandaag zullen helpen wanneer je wat extra geld kan 
gebruiken. 

Deze 'bijverdien modellen' werken. Ze zijn allemaal legaal en door mij getest. 
Sommige van deze manieren zijn zelfs zo leuk om te doen dat je er onmiddellijk mee
wil beginnen.

Denk aan alle tijd die je verspilt aan tv kijken, spelen met je telefoon, nieuws 
controleren en op sociale media zitten. Nu kunt u gemakkelijk al die verspilde tijd 
omzetten in geld.

Waarom zet je dat niet om in Geld?



Eenvoudige manieren om snel geld bij te verdienen in 2020.

Door Evelien Janssens.

Ga je gang en gebruik deze manieren omdat ze niet alleen nu werken maar ze 
werken altijd, en ze zijn super eenvoudig te doen. Dit zijn methodes die absoluut 

iedereen kan doen, ja dat betekent dat dit voor u ook mogelijk is. Ze hebben niet het
werk & discipline nodig om een bedrijf of iets dergelijks te starten.

Het zijn gewoon de beste, legale"bijverdien modellen" die ik gevonden heb in mijn 
onderzoek die absoluut iedereen kan gebruiken vanaf hun computer, tablet of 
smartphone!

Nu hoor ik je vragen, dat is allemaal goed en wel, maar ...

Evelien, hoeveel kan ik dan daar mee verdienen?

Om eerlijk te zijn, dat is aan jou. Nu ga ik hier niet zitten te vertellen dat je hier geld 
mee gaat verdienen zo dat je kan stoppen met werken.

Maar je kan er echter zoveel geld mee bijverdienen als u wil afhankelijk van hoeveel 
van de methoden die u gebruikt en hoe vaak u ze gebruikt.

Met sommige van deze methodes kan je makkelijk 50€ tot 100€ extra per maand 
bijverdienen en sommige afhankelijk van de tijd die je er insteekt tot honderden 
per maand.

De belangrijkste reden waarom ik zeg dat het anders zal zijn voor sommige mensen 
is de hoeveelheid inspanning je er in wil steken om een leuk bedrag te verzamelen.

Voor deze manieren heb je hebt geen technische vaardigheden nodig, zoals het 
maken van websites of e-mail lijsten te verzamelen... Je hoeft alleen maar een kleine
inspanning te doen elke dag en alles toe te passen en je zal het prima doen.
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Ik heb slechts twee manieren om geld te verdienen in dit verslag gezet en dit om 
deze reden. Ik vind namelijk dat je als lezer niet moet worden overweldigd door het 
geven van te veel opties.

Als je echt wat wil bijverdienen, zullen deze manieren werken.

Ik raad je aan om deze manieren uit te proberen en je gaat aangenaam verrast zijn 
na een paar dagen met wat je hebt kunnen verdienen in zo'n korte tijd.

Nu kunnen we aan de slag en laten we met methode nummer 1 
starten…

Methode 1 – Je opinie geven.
Toen ik deze manier van geld verdienen tegen kwam, werd ik echt opgewonden 
omdat ik direct wist dat iedereen met een internetverbinding  en een computer of 
smartphone dit kon doen en gemakkelijk, snel geld kon verdienen.

Hoe spannend is het dat je goed betaald word, gewoon door websites te bezoeken 
en je mening en ervaringen te geven terwijl je surft. Ik zelf en nog een groot aantal 
mensen verdienen met deze methode elke dag er geld mee.
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Hoe ga je aan de slag?

U meldt zich aan op een of beide van onderstaande websites, en alle informatie die 
je nodig hebt om te starten en geld te verdienen, word allemaal uitgelegd op deze 
websites.

De meesten van hen vragen u uw ervaring vast te leggen terwijl u op de website 
surft en dan feedback geeft over bepaalde dingen. Ze geven je de software die je 
nodig hebt om deze taak uit te voeren. 

Het is heel gemakkelijk. Deze bedrijven willen uw eerlijke feedback over het uiterlijk,
,het navigatiegemak en de algemene functionaliteit van de website en daarvoor zijn 
zij bereid u daarvoor te betalen. 

Het is dus echt een win/win situatie voor alle betrokkenen. Voor de eerste 
methode heb de twee beste websites hiervoor uitgezocht,  je kan je er 
direct aanmelden en direct beginnen met betaald te worden!

1.  OpinionWorld.  
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Hoe werkt OpinionWorld?

Stap 1. Ga naar deze link www.opinionworld.  be  /aanmelden   en schrijf je in,

Stap 2. Doorloop de eenvoudige training.

Stap 3. Surfen en je mening geven.

Stap 4. Krijg direct betaald.

Zoals bij eigenlijk alle online panels ga je geld verdienen met het meedoen aan 
online onderzoeken. Dit gaat via internet vragenlijsten en over verschillende 
onderwerpen. Van apparatuur tot reclame uitingen, van gezondheid tot hobby. 

https://ndt5.net/c/?si=8435&li=1662109&wi=74242&ws=
https://ndt5.net/c/?si=8435&li=1662109&wi=74242&ws=
https://ndt5.net/c/?si=8435&li=1662109&wi=74242&ws=
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Deze kan je simpel invullen met elk toestel met  internetvevrbinding dus 
bijvoorbeeld een laptop, tablet of smartphone. Inschrijven is gratis en vrijblijvend. 
Zodra je bent aangemeld adviseren we je aan om zoveel als mogelijk alle 
profielkenmerken in te vullen. Dit maakt je niet alleen de eerste verdiensten , maar 
het zorgt er met name ook voor dat je uitnodigingen krijgt voor enkel de juiste 
websites.

Je wilt die namelijk die niet krijgen die eigenlijk niet voor jou bedoeld zijn (je valt 
niet in de doelgroep). Vul dus de kenmerken in en houd die up-to-date om de zoveel
maanden, of als er iets verandert.

De uitnodiging voor elke vraag ontvang je per e-mail. En ter herhaling, er is geen 
verplichting om mee te doen. Maar natuurlijk verdien je alleen iets als dat wel 
doet.

Ook staat erbij hoe lang de vragen ongeveer zullen duren, zodat je kan bepalen of je 
het ten opzichte van de vergoeding wel waard vindt. En of je op dat moment wel 
genoeg tijd hebt. Direct na het invullen van de vragenlijst wordt de vergoeding op je 
rekening gestort. Ook ding je automatisch mee in een prijs trekking waarbij je kans 
maakt op €2000,- De trekking is eens per drie maanden.

Schrijf je nu in op www.opinionworld.  be  /aanmelden  . 

Nu de volgde op de lijst is…...

https://ndt5.net/c/?si=8435&li=1662109&wi=74242&ws=
https://ndt5.net/c/?si=8435&li=1662109&wi=74242&ws=
https://ndt5.net/c/?si=8435&li=1662109&wi=74242&ws=
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2.Mobrog.

Hoe werkt Mobrog?

Stap 1. Ga naar deze link www.mobrog.be/aanmeldformulier en schrijf je in

Stap 2. Doorloop het stappenplan.

Stap 3. Je mening geven met enquêtes.

https://lt45.net/c/?si=13415&li=1594406&wi=74242&ws=
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Stap 4. Krijg direct betaald.

Mobrog is een van de meest wijdverspreide en betrouwbaarste online survey 
bedrijven in de wereld. Bij Mobrog kan je tot €10 per survey verdienen, en je kan 
reeds incasseren wanneer je €5 hebt verdiend. Dat is enorm snel!

Alvorens je aan een onderzoek begint zal Mobrog je altijd tonen hoeveel je ermee 
kan verdienen. Op die manier is het erg gemakkelijk te zien hoeveel moeite je in een
vragenlijst moet steken.

Gemiddeld duren de onderzoeken tussen de 5 en 20 minuten. Uiteraard loopt dit 
parallel met hoeveel je ervoor betaald zal krijgen! Vanaf wanneer je €5 in je balans 
hebt, kan je reeds voor een uitbetaling kiezen.

Je krijgt je opgevraagde geld meestal binnen de 90 minuten. Bij andere betaalde 
enquêteplatformen kan dit weken duren, dus 90 minuten is super en zeker een 
pluspunt. Als je al dit leest is het geen wonder dat Mobrog ervaringen zo positief 
zijn!

Schrijf je nu in op www.mobrog.be/aanmeldformulier.

https://lt45.net/c/?si=13415&li=1594406&wi=74242&ws=


Eenvoudige manieren om snel geld bij te verdienen in 2020.

Door Evelien Janssens.

Methode 2 - Influencer worden.
Influencers zijn is een nieuwe en gewilde vorm van marketing. Er zijn ecommerce 
bedrijven die voor hun online marketing volledig vertrouwen op influencers. 

Ontdek alles van het begrip influencer en de voordelen van deze relatief 
nieuwe vorm van marketing.

Wat is een influencer?
Een influencer is een persoon die wordt ingezet om invloed uit te oefenen op het 
gedrag van de beoogde doelgroep. Vooral bekende influencers hebben doorgaans 
veel volgers op social media. Deze volgers kunnen zij vervolgens ‘influencen’ oftewel
beïnvloeden.

Waarom dit type marketing zo interessant is, is dat volgers vaak het gevoel dat ze 
deze influencers ook echt kennen. Dus als een influencer zegt dat een bepaalde plek
geweldig is of een beauty product van een bepaald merk de beste ooit is, dan 
geloven zijn of haar volgers dat regelmatig. Op die manier verdienen influencers 
behoorlijk veel geld.

Goed, genoeg introductie, tijd om alle informatie te delen waar influencers hun 
omzet vandaan halen, waarom influencers steeds meer omzet genereren en 
waarom massacommunicatie zoals een tv commercial steeds minder populair 
wordt. 
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1.Toluna influencer.
Vanuit huis geld verdienen als influencer? Dat is 
makkelijker dan je denkt. Iedereen kan thuis geld 
verdienen met zijn of haar laptop of smartphone. Bij 
Toluna Influencers kun je geld verdienen met 
questionnaires.

Dit is hoe het werkt.

Eerst meld je je aan op www.toluna.com/influencer  en daar beantwoord je een 
aantal vragen, zodat Toluna weet welke questionnaires ze jou kunnen sturen (het 
heeft bijvoorbeeld geen zin om vragen over je huisdier aan jou te sturen als je die 
niet hebt).

Daarna krijg je van Toluna uitnodigingen in je mailbox voor het invullen van 
vragenlijsten. Per lijst verdien je tussen de 15 en 50.000 punten (afhankelijk van de 
lengte). Sommige speciale lijsten kunnen zelfs nog hogere beloningen hebben.

Je kunt ervoor kiezen om uitbetaald te worden in geld of cadeaubonnen.

Verder zijn er nog allerlei extra manieren om te verdienen. Bijvoorbeeld door zelf 

http://www.toluna.com/influencer
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polls te plaatsen of deel te nemen aan discussies in het forum. Aanmelden is gratis 
en je bepaalt zelf hoeveel tijd je erin stopt. Hoe actiever je bent, hoe meer je wordt 
beloond.

Schrijf je nu in op www.toluna.com/influencer.

Conclusie:

Dus hier heb je 2 zeer eenvoudige manieren om wat snel extra geld te verdienen. Je 
hoeft hier niet te veel vaardigheden voor hebben en de taken zijn gemakkelijk uit te 
voeren door de meeste mensen.

Het enige waar ik je niet mee kan helpen is motivatie en doorzettingsvermogen. En 
deze 2 manieren werken, en ik kan het weten want ik gebruik ze zelf elke dag.

De enige manier waarop ze niet voor je werken is als je niets doet, dus ik ik hoop dat
je een van de mensen bent die hier wel initiatief voor nemen en iets productiefst 
doen om u en uw gezin te financieel een beetje verder te helpen, want alle kleine 
beetjes vormen samen een groot geheel.

Ik hoop dat u van dit verslag hebt genoten en dat u wat geld voor uzelf gaat 
verdienen

Tot de volgende keer, en al het beste voor jou.

https://ds1.nl/c/?si=8377&li=1403327&wi=74242&ws=
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