


De WhatsNext Premium Discord!!

Een goede morgen, middag of avond Partner!

Allereerst bedankt voor het bezoeken van onze website en de interesse om
partner te worden van WhatsNext Community.

Een aantal zaken dat we in dit document willen behandelen om het voor jou zo
makkelijk en rendabel mogelijk te maken:
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1 - Waarom Partner worden van WhatsNext?
- De beste belegging-community van NL en BE (4.8/5.0 op Trustpilot).
- Crypto is hot en WhatsNext groeit meet 850 betalende leden enorm snel!
- Weinig tot geen refunds, jouw verkopen blijven maandelijks geld

opbrengen!
- Een hoge commissie van 15% per sale, per maand!
- WhatsNext heeft een goede klantenservice en hoge klanttevredenheid.
- Gerund door gepassioneerde traders & investeerders.
- De WhatsNext Community is hier om te blijven!

Extra’s naast de aantrekkelijke affiliate vergoeding?
#1 VAN DE MAAND?

- Elke maand krijgt de partner met de meeste verkopen €100 CASH bovenop
zijn/haar commissies.

> 50 VERKOPEN?
● Een jaar lang toegang tot de premium Discord met een jaarlijkse waarde

van €1020
> 100 VERKOPEN?

● Levenslang toegang tot de premium discord met een jaarlijkse waarde van
€1020

2 - Hoe kan ik van start gaan als een affiliate partner van WhatsNext?
Stap voor stap door het aanmeldproces. Het is héél gemakkelijk!

1. Meld je aan op PayPro en maak je account aan.
2. Vul alle benodigde gegevens in (zie https://paypro.nl/mijnaccount)
3. Navigeer naar ‘Affiliate campagnes’ aan de linkerzijde van je scherm
4. Zoek op ‘WhatsNext Premium’ en pak jouw unieke affiliate link.
5. Deel deze link en haal affiliates binnen🚀

3 - WhatsNext Investment Community Review
Wanneer je op deze pagina terecht bent gekomen, ben je waarschijnlijk op zoek
gegaan naar een Whatsnext Investment Community review. Je bent hierin zeker
niet de enige! Cryptocurrency wordt steeds populairder waarbij steeds meer
Nederlanders actief handelen in cryptovaluta.

Whatsnext Investment Community is een Discord community waarmee je
toegang krijgt tot waardevolle data zoals technische calls (kant en klare trades),
fundamentele analyses en market outlooks. Je kan hier zowel terecht als je wilt
investeren in crypto zonder enige kennis als wanneer je jezelf wilt ontwikkelen als
trader. Hier zul je begeleid worden in het maken van de juiste keuzes bij het
handelen in cryptovaluta. 

Maar wie zit er er nu achter WhatsNext? En wat zijn de meningen en ervaringen
van klanten? Hieronder vertellen wij hier meer over.
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Wat is WhatsNext Community?
Voordat we overgaan op onze WhatsNext review, zullen we eerst een korte
introductie geven van het platform.WhatsNext Community is van oorsprong
opgericht door Rob Duijvestijn. Hij begon enkele jaren geleden een WhatsApp
groep voor gelijkgestemde in de crypto wereld. Deze groep bestond toen uit
handelaren, developers en mensen die gepassioneerd waren over cryptocurrency.

Wegens het succes van de WhatsApp groep is vervolgens het WhatsNext
Instagram-account opgezet. Hiermee ontstond een groot netwerk aan crypto
fans. Inmiddels is het aantal volgers opgelopen tot ruim 9.900.

In december 2020 werd WhatsNext officieel geboren waarbij er een Discord
Community is ontstaan. Dit met het idee dat Discord het ideale platform is voor
het delen en segmenteren van waardevolle informatie voor de leden.

Over 2021 heeft WhatsNext een grote groei meegemaakt. Hierbij is het platform
inmiddels gegroeid naar ruim 7500 leden. Ook bestaat het team hedendaags uit
13 man die dagelijks waardevolle informatie verzamelen voor de leden.

Rob Duijvestijn
Rob Duijvestijn, Founder van WhatsNext, is al negen jaar actief aan het handelen
op de financiële markten. Hij is oorspronkelijk begonnen met aandelen waarna hij
in 2017 begon met cryptocurrency. Dit allemaal tijdens zijn studie ‘Financial
Services Management’ aan de Hogeschool van Rotterdam.
Na zijn studie is Rob Duijvestijn in Amsterdam gaan werken als Senior Consultant
in vreemde valuta. Hierbij adviseerde hij internationaal opererende bedrijven over
het afdekken van de valutarisico’s. 

Verder heeft hij in 2017 in de finale gestaan van de Financial Talent Award van
Nederland & België. Rob Duijvestijn heeft als CEO en Founder van WhatsNext het
doel om kennis te delen over de aandelen- en cryptomarkt. Dit zodat leden van de
community in staat zijn om consistent succesvol te handelen op de financiële
markt.

Patrick Jongeneel
Patrick Jongeneel, co-founder van WhatsNext, heeft ook een unieke inbreng. Hij
heeft aan The Hague University of Applied Sciences zijn Bachelor ‘Business
Administration’ behaald. 

Ook is Patrick Jongeneel al vier jaar actief in de crypto & forex markt. Hierbij heeft
hij met handelen in de forex markt bij twee verschillende proprietary trading firms
funded accounts binnen gesleept. 

De expertise van Patrick Jongeneel ligt op het gebied van technische analyse,
trading en het makkelijk vertalen van lastige concepten. Hierbij combineert hij
zijn passies van trading, coaching, personal development & entertainment met
WhatsNext.
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Wat ontvang je bij WhatsNext Community?
Wanneer je een abonnement afsluit bij WhatsNext, krijg je toegang tot de
Premium Discord. Hier ontvang je onder andere technische-calls (kant en klare
trades), waardevolle informatie over de cryptomarkt en mogelijkheden voor
langetermijninvesteringen. Daarnaast zul je toegang krijgen tot de volgende
zaken met een abonnement bij WhatsNext Community.

Marktkennis
Kennis is van groot belang wanneer je graag geld wilt verdienen in de crypto- of
aandelenmarkt. Daarmee is het belangrijkste aspect van WhatsNext de toegang
tot verschillende informatiebronnen die je zult ontvangen.

Het team van WhatsNext houdt fulltime de crypto- en aandelenmarkt in de gaten.
Hierdoor ontvang je informatie van echte professionals en ben je meteen
geïnformeerd over de beste kansen op de markt. 

Dit is van essentieel belang, aangezien veel beginners en handelaren structureel
geld verliezen en vervolgens al ervoor kiezen om te stoppen met handelen. Daarin
biedt WhatsNext houvast in deze chaotische markten. 
Je zult toegang krijgen tot de volgende informatiebronnen:

● Dagelijkse Market Outlook video (visie op Bitcoin en onderwerpen rondom
crypto)

● Fundamentele analyses (voor langetermijninvesteringen) 
● Technische calls (kant en klare trades)
● Informatie over het beschermen van je portfolio
● Professionele visie op de markt
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Begeleiding
Een ander belangrijk aspect van WhatsNext is de persoonlijke begeleiding. Dit is
essentieel als je jezelf wilt ontwikkeling als trader. Het beheersen van emoties en
je eigen portfolio managen is ook erg belangrijk als handelaar.
Je zult snel antwoord krijgen op vragen die je die je stelt in de Discord. Ook vinden
er regelmatig live sessies plaats. Dit zorgt ervoor dat je voldoende ondersteuning
krijgt. Ook laat dit de commitment van het team zien.

Community
Het platform heet niet voor niks “WhatsNext Investment Community”. Hiermee
speelt de community dus ook een belangrijke rol. Via de Discord kun je in contact
komen met de duizenden leden van de community.
Dit is niet alleen leuk, maar ook erg leerzaam. Als je jezelf wilt ontwikkelen als
trader, is dit dé plek om dit te doen. Je kunt hier discussiëren met andere leden op
het gebied van crypto en aandelen. Hierdoor kun je jezelf snel ontwikkelen als
trader.

WhatsNext Community Review
Nu we een introductie hebben gegeven van het team achter WhatsNext en wat
het precies inhoudt, kunnen we ons richten op mijn WhatsNext Review. Om te
ontdekken wat de meningen en ervaringen van klanten zijn, hebben we op
TrustPilot gekeken naar de reviews.

Op het moment van schrijven, scoort WhatsNext 4,8 sterren uit de 5. Deze score
is gebaseerd op 88 reviews. Hierbij wordt het platform door 89% beoordeeld als
uitstekend, door 10% als goed en door 1% als gemiddeld.

Dit is wat klanten zeggen over het platform:

Wat een top bedrijf. Transparanter gaat het niet worden. Zowel tijdens de pieken
als de dalen van de cryptomarkt laten ze van zich horen. Ze nemen zelfs de
moeite een live-sessie te starten als de markt dipt om ieder lid van de beste
strategie en tips te voorzien! Geweldig bedrijf. ~Steef

Het Whatsnext team bezit een hoop kennis en brengt deze ook op een goede en
duidelijke manier over. Daarnaast is het een community met een diversiteit aan
mensen. Beginners en ervaren traders helpen elkaar, echt een aanrader. ~Ferry

Ongekend wat een waarde deze heren delen. Voor zowel beginners als
gevorderden super veel waardevolle informatie, tips, portfolio analyses, calls en
leermateriaal. Ze hebben oprecht de motivatie je te helpen om op een
sustainable manier vermogen op te bouwen en te beschermen. Het abonnement
dubbel en dwars waard. ~Menno

Uit de reviews blijkt dat klanten erg positief zijn over het platform. De klanten
hebben met name waardering voor de actieve begeleiding, live sessies en
relevante informatie. 
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Hoe word ik lid van de Premium Discord?
Wanneer je lid wilt worden van de Premium Discord, kun je de volgende vijf
stappen volgen:

1. Maak een Discord account aan indien je deze nog niet hebt. Hiermee zul je
namelijk na aankoop toegang krijgen tot WhatsNext.

2. Ga naar de website van WhatsNext en kies voor een van de abonnementen.
Indien je naar WhatsNext gaat via één van de links op deze website, zul je
ook nog eens onze exclusieve bonus ontvangen.

3. Zodra de aankoop is voltooid, wordt je automatisch doorgestuurd naar een
formulier waar je het Discord ID van je account kunt invullen. Hiermee zul je
direct toegang krijgen tot de Premium Discord.

4. Nadat je toegang hebt tot de Premium Discord, kun je ook instellen dat je
notificaties ontvangt op je telefoon of tablet. Hierdoor ben je altijd direct op
de hoogte wanneer nieuwe berichten of signalen worden geplaatst.

5. Je hebt nu de toegang tot waardevolle informatie waaronder technische
calls, fundamentele analyses en dagelijkse market outlooks. Ook kun je
meteen profiteren van de actieve begeleiding, live sessies en de
community.

Is WhatsNext Community betrouwbaar?
Uit de WhatsNext review blijkt dat klanten erg positief zijn over het platform.
Echter, wanneer je online een product koopt, wil je natuurlijk zeker weten dat het
platform betrouwbaar en veilig is.
Hiervoor hebben we onderzoek gedaan. Het blijkt dat WhatsNext netjes staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hiermee voldoet het platform aan de
regelgeving voor bedrijven. De gegevens hiervan staan in de onderstaande tabel.

Bedrijf: WhatsNext Community B.V.

Vestigingsplaats: Honselersdijk

KvK-nummer: 82694931

BTW-nummer: NL862569746B01

Met het feit dat de eigenaren kennis hebben van het vakgebied, ingeschreven
staan bij de Kamer van Koophandel, WhatsNext een groot team heeft en een
representatieve hoeveelheid positieve reviews van klanten heeft, kunnen we
stellen dat WhatsNext een betrouwbaar platform is.

WhatsNext Community social media
Het platform is erg actief op social media. Naast het Instagram account, dat meer
dan 9.900 volgers heeft, worden op YouTube regelmatig nieuwe video’s geplaatst.
Daarnaast is het bedrijf actief op LinkedIn en Facebook.
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WhatsNext Community kosten
Je kunt bij WhatsNext kiezen tussen drie soorten abonnementen. Hierbij heeft het
platform een abonnement per maand, kwartaal en jaar beschikbaar. Wanneer je
kiest voor een langer abonnement zul je korting ontvangen.
Abonnement Totale prijs Prijs per maand

Elite Jaar Abonnement € 700 € 58,33

Premium Kwartaal Abonnement € 224,95 € 75

Premium Maand Abonnement € 84,95 € 84,95

 

WhatsNext Community Review conclusie
In deze WhatsNext review hebben we gekeken naar de mensen achter
WhatsNext en wat de Premium Discord precies inhoudt. Daarnaast hebben we
gekeken naar de meningen en ervaringen die klanten met het platform hebben.

Uiteindelijk zul je met WhatsNext toegang krijgen tot relevante markt updates en
investeringskansen (technische-calls) waardoor je in staat bent om op een
professionele manier te investeren in de cryptomarkt. 

Daarnaast krijg je toegang tot actieve begeleiding en een community waarin je,
naast handige informatie, beschikt over belangrijke ondersteuning. Binnen de
community is iedereen bereid om elkaar verder te helpen. Dit maakt WhatsNext
een erg complete service en meer dan alleen een signaalgroep.

In lijn met de WhatsNext reviews van klanten, ben ik erg positief over de Premium
Discord. Ik kan het dan ook zeker aanraden voor zowel beginnende handelaren
die graag succesvol willen worden als trader, als mensen die met weinig kennis en
tijd op een professionele manier willen investeren in de cryptomakt. 
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Voorbeelden van Reviews:
Wat klanten over ons zeggen:

● https://nl.trustpilot.com/review/whatsnextcommunity.com
Wat andere over ons schrijven:

● https://dejongebelegger.nl/whatsnext-community-review/
● https://www.volgendegeneratie.nl/reviews/whatsnext-crypto-community-re

view-ervaringen/
● https://verdienexpert.nl/whatsnext-community-review/

4 - Promotionele bijlagen als banners
Wil jij een banner gebruiken voor op jouw website, in jouw blog of waar dan ook,
dan kun je gebruik maken van onderstaande banners:

Banner 1

Banner 2

Banner 3
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Banner 4

5 - Pak nu jouw PayPro link en start met promoten!
Mocht je nog vragen, ideeën of hulp nodig hebben? Laat het ons dan weten en we
helpen je graag om het maximale uit jouw promoties te halen! Je kunt ons
bereiken op info@whatsnextcommunity.com
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