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AFFILIATE KLANTDIRECT BV
Als affiliate (tussenpersoon) bent u tevens partner van klantdirect bv. Affiliate Klantdirect bv is een 
model waarbij je commissie krijgt in ruil voor het volbrengen van een bepaald doel. Meestal is dit 
het realiseren van een verkoop maar het kan ook het aanbrengen van een lead zijn. Bijvoorbeeld 
het aanvragen van een offerte. Het grote voordeel is dat je zelf geen klantenservice hoe� te doen. 
Als iemand via jouw affiliate link iets koopt, ontvang je de commissie en hoef je voor de rest niet 
om te kijken naar de levering of verdere a�andeling van het verkoopproces.
Bij Klantdirect affiliate marke�ng zijn er drie par�jen betrokken:
  De affiliate; de affiliate promoot producten van de publisher (ONDERNEMER & PARTICULIER)
  De publisher; dit is de aanbieder van de producten ( KLANTDIRECT BV)
  Klantdirect Affiliate netwerk; het affiliate netwerk verzorgt de administra�eve a�andeling. Zij 
stellen een unieke affiliate link beschikbaar en monitoren wanneer er een transac�e plaatsvindt. 
Klantdirect bv betaald  commissie uit aan de affilia�e 

Diverse manieren om affiliate klantdirect bv te promoten:
  Met een webshop, landingspagina en/of website 
  Via social media, bijvoorbeeld Instagram, link in  of YouTube
  Via een mailinglijst, nieuwsbrieven 
  Telefonisch, whatsapp, sms 
  App via google of apple 
  Mondeling via kennissen kring  en of familie & vrienden
  Adverteren op regionale radiozenders en /of tv zenders

Hoe word je affiliate bij Klantdirect bv
Zowel ondernemers voor een direct verdienmodel,  als par�culieren, die een leuke bijverdiensten willen 
creeren. Je hebt een pla�orm nodig (zie hierboven) waarop je de producten en/ of diensten gaat 
promoten. Vervolgens meld je je aan bij Klantdirect Affiliate Netwerk. Vervolgens zoek een je affiliate 
programma dat je wil promoten en plaatst links op je website, social media of in je nieuwsbrief. Op het 
moment dat er iemand via jouw affiliate link iets koopt, ontvang je een vergoeding. De vergoeding is 
per programma verschillende en kan van een paar Eurocent tot een paar honderd Euro zijn.

Voordelen affiliate Klantdirect marke�ng
  Ondernemers creeren een direct verdienmodel , verhoging van bedrijfsomzet
  Par�culieren (consumenten) creeren een mooie bijverdienste 
  Thuiswerken via  social media  ( zie klantdirect affiliate promoten)
  Je hebt geen eigen producten nodig, geen onkosten
  Je hebt geen klantenservice nodig, geen onkosten
  Je hebt geen opslag nodig, geen onkosten
  De opstart- en doorlopende kosten zijn zeer laag – Klantdirect bv regelt investering voor de 
par�culier
Indien deze gebruik maakt van het pla�orm, voor de ondernemer zal een minimale vergoeding
In rekening worden gebracht, in overleg wordt deze verrekend met 1e verkoop van producten & 
diensten
GEEN INVERSTERING KOSTEN VOOR BEDRIJF (Ondernemer) & PARTICULIER (consument)
ONLINE WIN-WIN MARKETING

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 ONTVANG COMMISSIE

6. KOPER ONTVANGT HET
GEKOCHTE PRODUCT

STAPPENPLAN
AFFILIATE MARKETING


