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GEEF.NL

Amanda Pellerin Marjolein ten Berge Willem Ketting Wie volgt...

Ik raad mensen aan om Geef-

Samen te gebruiken zodat je 

donateurs op deze manier door 

kunt verwijzen naar een site. Dan 

weten ze gelijk waar het bedrag 

naar toe gaat.

Een aantal vrienden bleken 

gevoelig voor de “donoren 

ranking” dat zorgt ervoor dat ze 

net wat extra geld over maken! Alle 

grote en kleine giften helpen de 

kids in Tanzania.

Ik raad GeefSamen zeker bij 

andere mensen aan want je hebt 

een goede fondsenwervende 

website tot je beschikking en het 

geld word direct bij je goede doel 

afgestort.

Meer dan 2.000+ actievoerders 

hebben inmiddels meer dan 

800.000 euro via GeefSamen 

opgehaald. Bent u de volgende 

actievoerder die in actie komt voor 

het goede doel?
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GRATIS*TE
GEBRUIKEN
ACTIEPLATFORM

01WWW.GEEF.NL 02GOEDDOEL.GEEF.NL 03EVENEMENT PAKKET 04BEDRIJVEN PAKKET

» AANWEZIG OP GEEF.NL

» Samen met andere goede doelen

» No Cure No Pay

» Geen abonnementskosten

» Hosting kosten: € 0 per maand

» OP EIGEN (SUB)DOMEINNAAM

» Los van andere goede doelen

» No Cure No Pay

» Geen abonnementskosten

» Hosting kosten: € 0 per maand

» LAYOUT IN EIGEN HUISSTIJL

» OP EEN EIGEN DOMEINNAAM

» 1, aantal of alle goede doelen

» 3000+ aangesloten goede doelen

» Hosting kosten: € 100 per maand

» LAYOUT IN EIGEN HUISSTIJL 

» OP EEN EIGEN DOMEINNAAM

» 1, aantal of alle goede doelen

» 3000+ aangesloten goede doelen

» Hosting kosten: € 100 per maand

€ 0,00 € 0,00 € 2500 € 5000

GA NAAR WWW.GEEF.NL VOOR MEER INFORMATIE EN PAKKET INFO

VOOR GOEDE DOELEN VOOR GOEDE DOELEN VOOR EVENEMENTEN VOOR BEDRIJVEN

*10% inhouding op donaties *10% inhouding op donaties *10% inhouding op donaties *10% inhouding op donaties
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KOMIN
ACTIE

GEEF.NL GEEFSAMEN
VIAGEEF.NL

HOE WERKT HET?
Een individu, team of bedrijf besluit in actie te komen voor het 

goede doel met een tegenprestatie en vraagt zich af hoe hiermee 

geld op te halen voor het gekozen goede doel. Geef.nl maakt het 

mogelijk een actie online in te regelen en daarmee geld voor het 

goede doel op te halen door het eigen netwerk te vragen de actie 

te ondersteunen. Stap 1 bestaat uit het registreren van een 

account op Geef.nl. In stap 2 maakt het individu, team of 

bedrijf een actie aan door de actie te koppelen aan 1 van de 

3.000+ goede doelen waaruit gekozen kan worden. Nu de actie 

live is wordt het zaak dit wereldkundig te maken via bijvoorbeeld 

tip een vriend of social media. Via diverse betaalmethoden 

waaronder iDEAL, CreditCard en PayPal kan er online gedoneerd 

worden aan de actie. Het geld gaat direct naar het goede doel.

EEN VOORBEELD
Een groep enthousiaste hardlopers besluit 

samen de marathon van Eindhoven te gaan 

lopen voor het goede doel. Vanuit de 

lopersgroep wordt een team actie aange-

maakt op Geef.nl voor het gekozen goede 

doel. Iedere individuele loper maakt zijn/haar 

eigen actie aan voor dit goede doel en 

koppelt deze actie aan de actie van het team. 

Nu laat iedere individuele loper zien hoeveel 

hij/zij opgehaald heeft met zijn/haar 

individuele actie en het team laat gezamenlijk 

zien hoeveel de groep gezamenlijk opgehaald 

heeft voor het gekozen goede doel.
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SAMENGEVENAAN
GOEDEDOELENOPOP
EENLEUKEMANIER
OVER STICHTING GEEFGRATIS

Stichting GeefGratis is de initiatiefnemer achter GeefSamen via Geef.nl (http://www.geef.nl). Deze stichting is 

als particulier initiatief ontstaan en bestaat inmiddels 10+ jaar. Stichting GeefGratis zet zich in voor de goede 

doelen in Nederland en biedt goede doelen gratis te gebruiken fondsenwervende internet diensten waarmee we 

met zijn allen en dus vooral samen op een leuke manier ons online kunnen inzetten of online kunnen geven aan 

goede doelen in Nederland. 

In totaal heeft Stichting GeefGratis meer dan 20 miljoen euro bijgedragen aan de goede doelen wereld in 

Nederland. Voor meer informatie, zie: http://www.geefgratis.nl.



GEEF.NL GEEFSAMEN
VIAGEEF.NL

of via cliniclowns.geef.nl



SAMENGEVENAAN
GOEDEDOELENOPOP
EENLEUKEMANIER
OOK VOOR BEDRIJVEN

Meer en meer bedrijven doen aan MVO. 

Stichting GeefGratis biedt alle bedrijven in Nederland de mogelijkheid online in actie te komen voor 1, een aantal 

of alle aangesloten goede doelen bij GeefGratis. Betrek uw personeel bij het ophalen van donatiegelden voor 

goede doelen. Geef op een simpele en doeltreffende wijze invulling aan uw MVO beleid op een fun en leuke 

originele manier. Zo heeft De Lage Landen zich ingezet voor het Wereld Natuur Fonds via www.dll4wwf.com.

ZIe foto voor een voorbeeld actie platform ten behoeve van een goed doel voor uw bedrijf.
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Kom in actie als bedrijf
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via verschillende doneeropties:

iDEAL
AMERICAN EXPRESS

DINERS CLUB
VISA

MASTERCARD
PAYPAL
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VOLGONSVIA
SOCIALEMEDIA

facebook.com/GeefSamen

Google+ GeefSamen

youtube.com/GeefSamen

Linkedin GeefSamen

twitter.com/GeefSamen



Stichting GeefGratis

E  | info@geefgratis.nl

W | www.geefgratis.nl

SAMENGEVENAAN
GOEDEDOELENOP
EENLEUKEMANIER

GeefSamen via Geef.nl

E  | info@geef.nl

W | www.geef.nl


