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Introductie 
 

Beste LikesXL Advertising Partner AP, 

 

In deze handleiding vind je alle belangrijke info betreffende het opbouwen van een goedlopende 

LikesXL business. Bewaar dit document dan ook goed en geef het tevens door aan de mensen 

die je voor LikesXL gaat introduceren. 

HOE NU TE WERK TE GAAN? – VOLG ONDERSTAAND STAPPENPLAN 

 

 



2. Business Video 

 

 

STAP 2: Bekijk allereerst de Business Video van LikesXL Supercharged: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0dvIMJyKgGQ   

 

 
 
 
3. Facebook groep 

 

STAP 3: Word lid van onze Nederlandstalige Facebook groep 

 

Speciaal voor alle Nederlandstalige leden is er een Officiële Facebook groep opgericht ter 

ondersteuning en waar vragen gesteld kunnen worden en waar tevens de laatste nieuwtjes 

bekend zullen worden gemaakt. Iedereen doet er dan ook goed aan om lid te worden van deze 

groep, dat kan via deze link:  

https://www.facebook.com/groups/212093039202393/  

 

Klik op de link en kies voor het in groen aangegeven  “+ Lid worden”  

 1 van de Beheerders zal je dan toelaten. 

 

 

 

 

4. Profiel invullen 

 

STAP 4: Ga naar je Back Office en vul je Profiel verder in  

 

Log in via https://members-int.likesxl.com/ .  

 Klik op het logo van International (linksboven van het blok van 6) en  

 

 log vervolgens in met je “User ID” en je “Password”.  

 

 Kies rechts bovenaan via het pijltje voor de Engelse Taal. 

 

Klik bovenaan op “Cockpit” en kies voor “Profile”. Vul alle gegevens in en zorg dat je een 

scan hebt van je ID + een scan van bewijs van adres (niet ouder dan 3 maand).  

#ID: bij voorkeur je paspoort; anders Identiteitsbewijs. 

#Bewijs van adres kan zijn: factuur van de energiemaatschapij (gas/water/elektra) of van 

(mobiel) telefoonnummer.  

 

Upload de documenten en bevestig dit; het zal nu ter goedkeuring van LikesXL worden 

beoordeeld. 
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5. Back office bestuderen 

 

STAP 5: Bestudeer je back office en blijf op de hoogte van het laatste nieuws! 

 

Kennis is Macht… lees je dus goed in!  

 

Bekijk de verschillende rubrieken en dan specifiek de rubriek INFO want daar vind je belangrijke 
info links over: 

 

 NEWS (Iedere dag even checken!) 

 How it Works 

 Your Landing Page (je hebt een EIGEN advertentie pagina!) 

 Video News/Tutorials 

 Webinar – Video (opgenomen Webinars!) 

 FAQ (veelgestelde vragen, zeker ook doornemen!) 

 

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat vrijwel alle informatie te vinden is via de rubriek 

INFO. Neem gewoon even de tijd om alle links, documenten en video`s eens te gaan bekijken. 

Stukje bij beetje zal ook alles vertaald gaan worden naar het Nederlands en kun je bovenaan in je 

back office de voorkeurstaal op “Nederlands”zetten.  
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6. Geld overboeken naar je account 

 

STAP 6: Geld overboeken naar je Account 

 

Om Bids-Packs aan te kopen zul je eerst geld moeten zetten op je account: 

 

Om geld op je account te zetten, klik je op de “Top up” button in je back office en kun je 

vervolgens kiezen voor  

 

1. WB21-Digital Bank 

2. Bitcoin 

3. Bids Voucher 

4. Available-Account 

5. via Bankoverschrijving 

6. Betalen met een credit- of debitcard is NIET mogelijk.  

 

 

1. WB21-Digital Bank  

 

Je kunt geld op je account zetten via WB21, een persoonlijk online Bank account. In feite is dit 

een eigen interne bankrekening, waar je zowel geld op kunt storten vanuit je eigen bank als geld 

kunt opnemen vanaf je LikesXL account. 

 

Uitleg over het aanmaken van een WB21 account: https://members-

int.likesxl.com/pdf/How%20to%20use%20WB21_en.pdf  

 

Als je eenmaal je WB21 account hebt aangemaakt en geverifieerd kun je middels een 

bankoverschrijving (kan ook met Bitcoins) geld overzetten naar je WB21 account (altijd kiezen 

voor euro`s). Kies links voor “Receive Payments” en selecteer “Wire Transfer”. Kies voor euro`s 

(EUR) bij “Select currency” en maak vervolgens een bedrag over via je eigen bank naar WB21 

GmbH en het getoonde IBAN nummer. Belangrijk: Zet bij de mededelingen (o.v.v.) letterlijk wat 

er staat in de onderste regel (jouw naam en het nummer dat je ziet staan). 

 

Na een paar dagen zul je het geld op je WB21 account hebben staan. Om het intern te kunnen 

overzetten naar je LikesXL account kies je voor “Send Payments”. Kies voor ATAP (interne 

overboeking). Vul bij “Account nummer” je eigen WB21 LikesXL nummer in, dit nummer vindt 

je terug in je LikesXL back office (klikken op “Top Up”) in de sectie van WB21. 

Vul bij “Beneficiary name” in LikesXL WB21 en bij “Amount” het bedrag. Nog dezelfde dag (vaak 

al binnen een uur) zul je het geld in je Top Up van LikesXL hebben staan en kun je er Bids Packs 

voor aanschaffen. 

 

2. Bitcoin 

Vergeet niet bij de overboeken je LikesXL nummer te vermelden! 

 

3. Bids Voucher 

Als je meer bekend bent met LikesXL zul je weten, hoe je van deze betaalmogeijkheid gebruik 

kunt maken … nu maar even overslaan … 

 

4. Available-Account 

Zie hieronder bij STAP 8 …  

 

5. Via Bankoverschrijving  

Woon je in Europa in de EU, kies dan “Top up via bank transfer” voor SEPA Landen, woon je 

elders kies dan voor International Bank Transfer.  

Let op dat je bij de mededelingen van je bankopdracht vermeldt: LikesXL – IDNUMMER (met 

uiteraard op de plek van IDNUMMER je EIGEN ID Nummer ingevuld). 

 

Na enkele dagen (bij bankoverschrijving) zal het geld staan bij geschreven op je “Top up” 

account en kun je zelf de Bids-Packs bijkopen. 
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7. Bids-Packs aanschaffen 

 

STAP 7: Aanschaf Bids-Packs 

 

Hoe doe je dit? Klik op de button “Buy Bids-Pack”. Klik vervolgens aan dat je nieuwe  

€ 10,00 Packs (afhankelijk van wat je Top up bedrag is, dus hoeveel geld je hebt overgemaakt) 

wilt kopen, vink het vakje aan dat je akkoord gaat, en bevestig dit. 

 

Bids Packs kosten € 10,= per stuk en leveren € 11,00 op als ze “vol” zijn. Door dagelijks 5 keer 

een advertentie te bekijken (zie STAP 5) zul je over ieder actief Bids Pack dagopbrengsten gaan 

krijgen net zolang totdat de € 11,00 bereikt is, op dat moment vervalt een Bids Pack.  

 

Dagopbrengsten noemen we “AVI” en de hoogte van de AVI hangt af van wat er aan extern geld 

bij LikesXL binnen komt. Doordat LikesXL 3 zeer lucratieve externe inkomstenbronnen heeft 

(Gaming, Veiling platform en Online Advertising) zal een deel van dat geld gebruikt worden om de 

hoogte van de AVI te gaan bepalen. 

 

Ieder Bids-Pack levert dus 10% méér op dan waarvoor zij worden gekocht! Maximaal kan 

iemand 8888 actieve Bids-Packs hebben. De bedoeling is dan ook dat iedereen gaat opbouwen in 

het aantal actieve Bids-Packs. Met hoe meer Bids-Packs je start des te sneller dit opbouwen gaat 

(zie STAP 9).  

 

Bovendien ontvang je bij ieder aangeschaft Bids-Pack 20 “BIDS” GRATIS! (meer over “Bids” en 

het LXLBids Veilingplatform in STAP 12). 

 

 

 

 

8. Advertenties bekijken 
 

STAP 8: Dagelijks 5 Advertenties aanklikken  

 

Om dagelijks de AVI (Advertising Incentive) te ontvangen over je actieve Bids-Packs, dien je 

iedere dag 5 advertenties aan te klikken. Het maakt niet uit om welke tijd je dit doet, als je het 

maar iedere dag doet. De dag daarna zal de AVI bijgeschreven staan op je account. 

 

N.B. 50% van al je verdiensten (AVI en Commissies) gaat naar je Top up account en 50% gaat 

naar je Available account. Je Top up account kun je enkel gebruiken om producten (zoals o.a. dus 

Bids Packs) van LikesXL aan te schaffen. 

 

Dat 5 keer dagelijks klikken werkt erg eenvoudig: Klik bovenaan in het midden in je back office op 

de button “View Ads Here” en klik 5 keer een advertentie aan. Zodra er staat “Looked at 5/5 Ads 

today” ben je klaar voor die dag en zul je de dag nadien de AVI gaan ontvangen. Bij elkaar 

misschien 2 of 3 minuten `werk` per dag. 
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9. Opbouwen en in stand houden Bid-Packs 

 

STAP 9: Opbouwen naar 8888 actieve Bids Packs en dat aantal in stand houden. 

 

Belangrijk om te weten is dat ieder Bids-Pack van € 10,= dus uiteindelijk € 11,= oplevert voordat 

deze vervalt, oftewel een winst over ieder Pack van 10%! Afhankelijk van de Dagopbrengst 

(AVI) wordt bepaald, hoe snel dit `vollopen van Packs` gaat. De AVI wordt bepaald door wat er 

aan extern geld binnenkomt bij de compagnie. 

 

Omdat Packs méér opbrengen dan dat ze kosten, kun je dus gaan opbouwen in het aantal. Dit doe 

je door iedere keer als je minimaal € 10,= hebt staan bij je “Top up Account” of je “Available 

Account” hiervoor een NIEUW Bids Pack te gaan aankopen. 

 

Wil je nu SNELLER opbouwen dan kan dat op 2 manieren: 

 

1. Door te starten met méér Bids Packs. Met hoe meer Bids Packs je start des te sneller het 

opbouwen gaat. Kijk naar je eigen budget wat mogelijk is want je zult de `tijdsduur` waarmee je 

naar de 8888 Packs gaat een heel stuk kunnen verkleinen. Deze investering verdien je dus 

dubbel en dwars weer terug! 

 

2. Door een Team van mensen op te bouwen oftewel je Link je gaan delen. Iedere keer als 

mensen in je Team nieuwe Packs gaan aankopen verdien je daar COMMISSIE over. Deze 

Commissie kun je gebruiken om sneller te kunnen gaan opbouwen naar 8888 Packs. Meer info 

over de Commissies in STAP 7! 

 

N.B. Het beste is een COMBINATIE van deze 2. 

 

Om nieuwe Bids-Packs aan te kopen klik je op de button “Buy Bids-Pack”. Je kiest vervolgens of 

je dit wilt betalen vanuit je Top Up of Available account. Het systeem geeft aan hoeveel Bids-

Packs je kunt kopen. Vink het vakje aan dat je akkoord gaat en bevestig  dit vervolgens via de 
button die dan in beeld komt. 

 
 
10. Team bouwen door promotie 

 

STAP 10: Bouw een Team van mensen op door je business te promoten!  

 

Uiteraard is dit niet verplicht, maar het heeft wel 2 heel belangrijke voordelen. 

1. Je bouwt veel sneller op naar de 8888 Bids-Packs! 

2. Je gaat, eenmaal op de 8888 Packs, een VEELVOUD verdienen! 

 

Bij LikesXL zal IEDEREEN gaan verdienen, mensen mèt een Team opgebouwd en mensen zònder 

een Team opgebouwd. Praat erover, laat de video`s zien, deel de link van je Promotie Pagina (zie 

tabblad INFO en vervolgens “Your Landing Page”) of de inschrijflink die je vindt bij je Profiel 

(“Cockpit”, “Profile” en dan de link die staat achter Reference Link).  

 

Je verdient Commissies over maximaal 12 (!) niveau`s afhankelijk van je “Downline upgrade” 

(zie STAP 9) en je Membership Level (zie STAP 8).  

 

Kortom … Promoot je Business, want iedereen gaat geld verdienen EN … mensen die het 

promoten nog een stuk meer! 
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11. LikesXL Membership 

 

STAP 11: Je LikesXL Membership 

 

Je eerste maand heb je een gratis Gold Membership. Daarna zul je waarschijnlijk in eerste 

instantie naar het Green Membership willen gaan, deze kost € 3,= per maand. Met het Green 

Membership kun je maximaal 500 Bids-Packs hebben. Daarna zul je willen upgraden naar Silver 

(maximaal 2.000 Bids-Packs), en zo verder.. Alle info hierover vindt je als je klikt op de button 

“Upgrade” onder “Your membership level … expires in:”. 

 

Als de teller van het aantal dagen dat je membership nog geldig is richting de 1 of 2 dagen, dan 

doe je er goed aan om alvast voor een maand GREEN te gaan verlengen (als je nog geen 500 

Bids-Packs hebt, anders ga je voor een hoger Membership).  

 

Klik op de desbetreffende “Upgrade” button, dus de upgrade button die staat onder “Your 

membership level … expires in:”, en kies voor het Membership van je keuze en bevestig dit. 

 

N.B. 1: Zorg ervoor dat je, voor het geval je kiest voor Green, altijd minimaal € 3,00 hebt 

gereserveerd in je Top up account of je Available-Account. 

 

N.B. 2: Als je nu veel mensen op je 1e niveau hebt staan, kan het interessanter zijn voor een 

hoger membership te gaan, aangezien je dan meer Commissie verdient over je 1e niveau 

aankopen. 

 

STAP 11A De Downline Upgrade 

 

Je kunt bij LikesXL maximaal over maar liefst 12 niveaus Commissie verdienen!  

 

Iedereen krijgt bij de start voor een maand de `Downline Upgrade 12` gratis van het bedrijf. Na 

deze maand ga je voor jezelf bekijken, welke Downline upgrade het beste bij je past.  

 

Heb je niemand aangesloten dan is het niet nodig een Downline Upgrade te gaan 

nemen. Heb je enkel mensen op je eerste niveau staan dan volstaat een Downline Upgrade 1 (is 

gratis). Heb je tevens mensen op je 2e niveau dan kies je een Downline Upgrade 2 (kost € 2,00 

per maand), etc. 

 

Naarmate je meer en meer mensen in je structuur gaat krijgen en ook over steeds meer niveau`s 

gaat dat ook meer en meer Commissies opleveren. Je ziet het totaal overzicht van de percentages 

en kosten per niveau afhankelijk van het Membership level als je klikt op de “Upgrade” button 

die staat onder ”Your Downline 12 end in”. Via die pagina kun je je Downline Upgrade instellen 

voor 30 dagen, wederom als deze bijna is afgelopen. 

 

 

 

top 



12. BidsLXL online Veiling Platform 
 

STAP 12: BidsLXL het online Veiling Platform van LikesXL! 

 

N.B. GEHEEL VRIJBLIJVEND OM AAN MEE TE DOEN OF NIET! (ZIE OOK DE N.B. 

ONDERAAN!!) 

 

BidsLXL zal gaan zorgen voor een grote externe geld stroom richting de Compagny en dat zal ten 

goede komen aan ALLE Advertising Partners! (de AVI!) De uitleg hoe het werkt vind je hieronder: 

 

Hoe BidsLXL werkt: 

 

BidsLXL is een online veiling platform waar iedere dag een aantal luxe Producten zoals auto`s, 

computers, goud, zilver, tv`s, laptops, smart phones, hoge kwaliteit elektronische producten of 

shopping vouchers, wordt geveild. 

 

Iedere dag zullen er meer en meer Lifestyle en Luxe Producten worden aangeboden op de 

BidsLXL veilingsite. 

 

Hoe werken de BidsLXL veilingen: 

 

De veilingen bij BidsLXL werken zeer eenvoudig: 

 

Iedere veiling begint met een startprijs van € 0,00. Ieder bod verhoogt de prijs met slechts één 

cent en tegelijkertijd wordt het aftellen (de "count down") met een paar seconden verlengd.  

 

Ieder aangeschaft BID (elk bod) heeft een maximale waarde van € 0,50 afhankelijk van speciale 

aanbiedingen, Bid pakketten of volume kortingen. Zodra de termijn/tijdsduur van het kunnen 

bieden is afgerond en je bent bevestigd als laatste bieder, heb je de veiling gewonnen. 

 

Deze methode garandeert dat de uiteindelijke verkoopprijs, voor alle items die geveild worden bij 

BidsLXL, bijzonder laag gehouden zullen worden. Iedereen kan bieden - het enige dat je 

hoeft te doen is je te registreren via je LikesXL back office! 

 

Hoe te registreren: 

 

Log in op je LikesXL back office, klik op AUCTION (bovenaan rechts), en bekijk eerst de 2 

video`s die staan bij “Tutorial Video”. Klik op "Register", kies een Username en bevestig. Klik 

daarna via AUCTION op "GoTo" om naar de veilingsite te gaan. 

 

Hoe kun je deelnemen: 

 

In eerste instantie gratis de registratie doen via je LikesXL back office. Daarna kun je via BidsLXL 

klikken op "Buy Bids" om je Bid account op te laden. 

 

Opmerking: Je moet minimaal 18 jaar oud zijn en een Email adres hebben. 

 

Wat zijn de kosten om te registreren: 

 

Je inschrijving is geheel gratis en vrijblijvend! 

 

Nadat je succesvol bent geregistreerd kun je beslissen hoeveel Bids je wenst aan te schaffen bij 

BidsLXL om te kunnen gaan bieden (ZIE OOK DE N.B. ONDERAAN!). De procedure is zeer 

eenvoudig en is gedaan in slechts enkele "clicks". 

 

Hoe kun je bieden: 

 

Bij BidsLXL gebeurt het bieden geheel online en het geeft je de mogelijkheid om echte mooie 

deals te kunnen gaan maken. Je kunt pas online bieden indien je bent geregistreerd. Nadat je 

succesvol bent geregistreerd kun je beslissen hoeveel Bids je wilt aanschaffen en gelijk vanaf dat 



moment kun je deelnemen aan alle veilingen waarin je bent geïnteresseerd. 

 

Wat kost het om te bieden: 

 

Voor ieder geplaatst bod zal BidsLXL je één Bid gaan aanrekenen welke in mindering gebracht 

wordt van het totaal aantal Bids dat je hebt. Je kunt Bids pakketten kopen tegen verschillende 

prijzen en profiteren van de verschillende aanbiedingen die beschikbaar zijn bij BidsLXL. 

 

Afhankelijk van het aantal Bids dat je wilt aanschaffen zal BidsLXL speciale kortingen aanbieden 

of Bid vouchers.  

 

De gereduceerde prijs voor LikesXL Advertising Partners is € 0,50 per Bid, voor niet-LikesXL 

mensen zal dat € 0,60 zijn per Bid. Bids pakketten van 50, 100, 200 en 500 Bids zijn verkrijgbaar 

via het tabblad "Buy Bids". 

 

N.B. BIJ IEDER AANGESCHAFT BIDS PACK VAN € 10,00 ONTVANG JE TEVENS 20 GRATIS 

BIDS! 

 

In feite heb je dus voor ieder Bids Pack reeds € 10,00 teruggekregen, niettemin zullen ook alle 

Bids Packs gewoon € 11,00 aan geld opbrengen zoals uitgelegd in STAP 5!  

 

P.S. iedere keer als je € 10,00 Bids Packs aanschaft zie je onderaan staan hoeveel Bids je gratis 

hebt gekregen. Je kunt deze via 2 klikken overzetten naar je BidsLXL account! 

 

 

 

 

13. Gaming Platform 888LXL 

 

STAP 13: Het Gaming Platform 888LXL 

 

N.B. OOK HIER GELDT: GEHEEL VRIJBLIJVEND OM AAN MEE TE DOEN OF NIET! 

 

Belangrijkste om te weten is dat ook via dit Platform zeer veel externe inkomsten voor het bedrijf 

zullen gaan komen wat de AVI van Bids Packs ten goede zal komen! 

 

Om er meer over te weten en je evt. hiervoor aan te melden klik je bovenaan op “Gaming” en 

kiest “How it Works”. Je aanmelding kun je doen via “Go To”. 

 

Voor de rest zal ik hier geen uitleg over gaan geven maar dan weet je in ieder geval dat ook dit 

een OPTIE is om aan mee te kunnen doen. 
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14. Tot slot … weetjes 

 

TOT SLOT: Handige weetjes over LikesXL Supercharged 

 

* Je kunt tevens VOUCHERS gebruiken, zowel om aan mensen te geven als om te ontvangen. 

Het gebruik maken van Vouchers is niets meer of minder dan geld van je Top Up sturen naar een 

ander LikesXL lid OF om geld in je Top Up te ontvangen van iemand die voor jou een Voucher 

heeft aangemaakt. Ga via “Cockpit” naar “Voucher”. Als je iemand geld wilt GEVEN op zijn of 

haar Top up, dan vul je in het bovenste veld het bedrag in (alleen hele getallen gebruiken) en klik 

op “Create”. Je zult nu een lange code zien staan, kopieer deze code en stuur het per Email naar 

de persoon die het geld moet gaan krijgen.  

Laat de persoon weten dat hij of zij het geld van de Voucher kan verzilveren door de code in het 

onderste vak te plakken en vervolgens te klikken op “Redeem”. Als jij zelf een code ontvangt, 

doe je dat op dezelfde manier; het geld zal dan op je Top up account bijgeschreven worden. 

 

* Je verdient niet alleen Commissies over max. 12 Levels over de aangekochte Bids-Packs in je 

Team, maar tevens over max. 12 levels over aangekochte BidsLXL pakketten!  

 

* Op gezette tijden worden er zogeheten Hang Out Calls of Webinars georganiseerd door de 

leiders van LikesXL en het Marketing Team. Deze Hang Out Calls en Webinars zijn zeer interessant 

en een absolute must om te beluisteren! Dit kan vaak LIVE en de aankondiging vindt je in je back 

office en in onze Facebook groep.  

 

* Voor mensen die echt een grote business opbouwen, zijn er zeer aantrekkelijke Bonussen te 

verdienen als LEADER. Je leest er alles over via het tabblad “Cockpit” en dan kiezen voor 

“Leader”. 

 

* Je vindt al je klikverdiensten over je Bids Packs en je verdiende Commissies terug via “Cockpit” 

en dan “Payments”. Tevens zie je daar 3 tabbladen staan: Bookings (bedragen die gestort zijn), 

Commissions (de details van alle Commissie verdiensten) en Payments (de uitbetalingen die je 

reeds hebt aangevraagd). 

 

* Om geld te withdrawen (uit te laten betalen) klik je op de button “Payment” in je backoffice. Je 

kunt geld laten uitbetalen naar je WB21 account, de Europacard en de Cashcard. Een cashcard is 

een handige debitcard waarmee je geld kunt pinnen `uit de muur`. Alle info hierover via het 

tabblad “Cockpit” en dan “Cashcard”. 

 

* Als je klikt via “Cockpit” op “Downline”, zie je de mensen terug die zich rechtstreeks via jou 

(jouw link) hebben ingeschreven. Je kunt dat ook zien in het “Overview” menu onderaan in je 

back office. Je ziet hun naam, Email, telefoon nummer en ID nummer staan … VOLG DEZE 

MENSEN GOED OP!! Als ook zij mensen hebben aangesloten kun je doorklikken op hun naam om 

die mensen te kunnen zien. 

 

* Nodig je nieuwe mensen tevens uit voor de Facebook groep en geef hen ook deze Handleiding. 

Neem je business serieus en wees consequent in het dagelijks klikken en bouw zeker ook een 

Team op. Ga voor het maximale bij LikesXL, heel veel succes gewenst!!! 

 

*** Misschien wel het allerbelangrijkste … LikesXL is een business voor de LANGE 

TERMIJN en de meest solide business in deze tak van industrie die er op het internet is 

te vinden! En … het voldoet aan ALLE Eisen en Wetgevingen volgens de Europese wet 

dus volledig LEGAAL en goedgekeurd!! *** 
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15. Disclaimer 

Disclaimer* De samenstellers van deze HANDLEIDING zijn op geen enkele andere wijze 

verbonden aan LikesXL dan als jij … als Advertising Partner AP / deelnemer. Aan de inhoud van 

deze Handleiding kun je dan ook geen enkel recht ontlenen richting de samensteller en / of 

LikesXL c.s.. De samensteller van deze Handleiding is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor 

jouw eigen beslissingen omtrent wel of niet gelden te investeren in LikesXL en sluit dan ook iedere 

verantwoordelijk uit … Alle verantwoordelijkheid – in welke vorm dan ook – is geheel en 

uitsluitend voor jouzelf als AP / deelnemer in de mogelijkheden die LikesXL c.s. biedt …  

 

PS Mocht je tijdens het gebruikmaken van deze Handleiding stappen tegenkomen, die anders zijn 

dan in deze Handleiding aangegeven, schroom dan vooral niet mij – Karel van der Bijl - jouw 

feedback te laten weten. Dank je wel vast daarvoor!     
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