
GELD VERDIENEN MET
AFFILIATE MARKETING
Hoe ik van 0 naar 10K per maand ben gegaan door Jacko Meijaard



Toen ik tien jaar geleden met affiliate marketing begon,  had ik nooit verwacht 

dat dit zo’n grote invloed op mijn  leven zou hebben - maar vooral dat affiliate 

marketing mij financieel vrij zou maken, dat had ik nooit durven dromen.

Mijn doel tien jaar geleden was om zo’n 7500 euro per maand te verdienen. 

Dat  kwam neer op 250,- euro per dag, en dat leek me wel een mooi bedrag.  

Nu we tien jaar verder zijn, zit ik hier dik overheen en heb ik zelfs maanden 

van 100K+ gehaald. 

In deze korte PDF wil ik je uitleggen waarom affiliate marketing volgens mij 

het perfecte  verdienmodel is, hoe affiliate marketing werkt en vooral hoe jij 

hier ook mee aan de slag kunt gaan.

Geld verdienen met affiliate marketing

LOONDIENST IS NIKS VOOR MIJ. 
MOET JE VRAGEN OF JE NAAR 
DE TANDARTS MAG. VRESELIJK!

Tijdens mijn studie kwam ik voor het eerst in aanraking met affiliate 

marketing. Ik studeerde toen journalistiek in Utrecht, maar wist 

dat ik nooit journalist wilde worden. Ik was een typische student, 

maar zocht naar manieren om geld te verdienen en om (nog 

belangrijker) nooit van 9 tot 5 te hoeven werken. In mijn zoektocht 

kwam ik op affiliate marketing terecht en direct was ik hooked!

Affiliate marketing is het promoten van andermans producten 

in ruil voor commissie.  

Het mooie hiervan is dat je: 

- Geen eigen product nodig hebt

- Geen klantenservice hoeft te doen

- Dit vanaf overal ter wereld kunt doen

Het enige wat je nodig hebt is een laptop + internetverbinding. 

Dit leek me geweldig en hoe meer succesverhalen ik las, 

hoe fanatieker ik werd. Ik las overal berichten van jonge 

gasten die de wereld doorreisden en op de mooiste locaties 

van de wereld geld verdienden met affiliate marketing.

Ik besloot direct aan de slag te gaan. 

Lang verhaal kort: na drie maanden haalde ik eindelijk 

mijn eerste commissie. Ik had een website opgezet waarin 

ik de iPhone promootte, en iemand had via mijn link een 

iPhone bij KPN gekocht, waardoor ik 30,- euro had verdiend!

30,- euro voor drie maanden werk... bij de supermarkt als 

vakkenvuller had ik nog meer verdiend, maar daar gaf ik niet om en 

ik was nog nooit zo blij geweest. Ik zag dat het kon, en ik wist dat als 

ik 30,- euro kon verdienen, ik ook 300,- en zelfs 3000,- euro op een 

dag kon verdienen. Het was slechts een kwestie van opschalen. Die 

ene commissie van 30,- euro heeft alles in mijn leven veranderd. 

Doordat ik door de jaren heen een behoorlijk netwerk van 

affiliate websites heb gemaakt, kan ik nu gaan en staan 

waar ik wil, wanneer ik wil en met wie ik wil. Ik heb zelfs 

besloten om elke middag vrij te nemen, en dus alleen 

nog maar in de ochtend aan mijn business te werken. 

Begrijp me niet verkeerd, ik vind het geweldig om met 

affiliate marketing bezig te zijn, maar mijn vrijheid is waar ik het 

allemaal voor doe. Ik vind het heerlijk om op een warme 

maandagmiddag lekker naar het strand te gaan, te gaan 

zwemmen of te gaan varen.

DAT IS WAT AFFILIATE MARKETING VOOR MIJ HEEFT MOGELIJK GEMAAKT, EN DAT KAN HET VOOR JOU OOK DOEN.
Ik heb een video gemaakt waarin ik stap voor stap laat zien hoe ik een winstgevende affiliate marketing website opbouw, 
waar je op moet letten en hoe ik nu dagen van 3000,- niet meer als uitzondering heb, maar eerder als realiteit zie. 

Via deze link kun je de video bekijken. 

SUCCES!

“

https://www.internetsuccesgids.nl/affiliate-marketing-revolutie/
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1. BEZOEKER KOMT OP WEBSITE

2. BEZOEKER KLIKT OP 
UNIEKE AFFILIATE LINK

3. BEZOEKER KOOPT HET PRODUCT 
WAT WORDT GEPROMOOT

4. VERKOPER KRIJGT HET 
AANKOOPBEDRAG

5. AFFILIATE ONTVANGT COMMISSIE

6. KOPER ONTVANGT HET 
GEKOCHTE PRODUCT

STAPPENPLAN 
AFFILIATE MARKETING

> Bekijk hier het AD.nl interview > Bekijk hier de Leden gedeelte (7500 leden and counting!)

MEDIA

https://www.ad.nl/ad-werkt/loondienst-is-niks-voor-mij-moet-je-vragen-of-je-naar-de-tandarts-mag-vreselijk~a8983ef2/
https://www.ad.nl/ad-werkt/loondienst-is-niks-voor-mij-moet-je-vragen-of-je-naar-de-tandarts-mag-vreselijk~a8983ef2
https://forum.internetsuccesgids.nl/
https://forum.internetsuccesgids.nl
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