
Instructies: hoe gebruik je Trooper? 

1) Stel dat je spullen wilt kopen in een webwinkel zoals bol.com. In plaats van je aankoop 

rechtstreeks op hun website te doen, ga je eerst even langs op onze Trooperpagina: 

https://trooper.be/12ME  

 

2) Scrol naar beneden. Daar vind je een lijst met allemaal webwinkels. Klik op de winkel waar jij 

je spullen wilt kopen, in dit geval bol.com, of typ de naam van de winkel in de zoekbalk.  

 

https://trooper.be/12ME


 

3) Vervolgens krijg je een pop-up scherm maar dat kun je gewoon overslaan door te klikken op 

“Ga door naar bol.com”  

 

4) Je wordt nu doorgestuurd naar de website van bol.com. Daar kun je gewoon shoppen zoals 

voorheen. Je betaalt exact dezelfde prijs, geen eurocent meer.  

 



5) Wat is er dan veranderd? Bol.com weet dat jij 12ME wilt steunen omdat je via onze 

Trooperpagina naar hun website ging. Wat je aankocht blijft echter privé en anoniem.  

6) Bol.com zal nu een percentage van jouw aankoopbedrag (het gemiddelde is 5%) doorstorten 

naar onze vereniging. Wij gebruiken het geld om wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte 

Myalgische Encefalomyelitis/Chronisch Vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) een duwtje in de rug 

te geven. 

7) Talloze winkels hebben zich bij dit goed voornemen aangesloten. Of je nu een reis boekt op 

Booking.com, een tent aanschaft bij Decathlon of AS Adventure, een smartphone koopt op 

Coolblue, een internetabonnement neemt bij Proximus of gewoon boodschappen doet bij Lidl 

of Collishop, telkens kan je 12ME steunen als je online winkelt!  

8) TIP: Indien je Google Chrome als webbrowser gebruikt, kun je de Trooperbot installeren. Die 

stuurt je een herinnering als je op een webwinkel komt die meedoet aan de Trooper-actie. Zo 

kun je met één klik 12ME steunen met je aankoop.  

 

Gebruik je Google Chrome? 

 
Klik dan op de volgende link om Trooperbot te installeren:  

https://chrome.google.com/webstore/detail/trooperbot/ffiheb
djbmojhogbafnobhbkaccambpn 

 

 Wil je meer weten over de ziekte Myalgische Encefalomyelitis/Chronisch 

Vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) en onze vereniging 12ME? Neem dan een kijk op 

onze website http://www.12me.be/ en @12ME op Facebook en Instagram.  

https://chrome.google.com/webstore/detail/trooperbot/ffihebdjbmojhogbafnobhbkaccambpn
https://chrome.google.com/webstore/detail/trooperbot/ffihebdjbmojhogbafnobhbkaccambpn
http://www.12me.be/
https://www.facebook.com/12MEPage/
https://www.instagram.com/12me.be/

