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overige
Als u een Reseller (wederverkoper) bent, verkoopt u een service opnieuw onder uw eigen 

merknaam, maar hoe� u zich geen zorgen te maken over de uitvoering van die service.

RESELLER  KLANTDIRECT BV
Een reseller (wederverkoper) is een distribu�epartner van Klantdirect bv . Hij of zij verkoopt 
alle producten en diensten die wij als Klantdirect bv aanbieden. daarnaast zijn zij voor hun 
eigen klanten ook het directe aanspreekpunt. Resellers nemen ons zo werk uit handen. De 
vergoeding die hier tegenover staat zal met hem of haar van tevoren worden besproken.
Dit kan zijn een aantrekkelijke kor�ng op de aanschafprijs van producten en diensten die 

klantdirect aanbied, dit kan zijn een commissie  die de reseller ontvangt op de door hem of 
haar verkochte producten of diensten die opdracht is geworden met de organisa�e die reseller 
hee� binnengehaald of een product die reseller aan consument hee� verkocht , bijvoorbeeld 

camerasystemen ( www.verisure.nl) 
Dat voordeel kunnen resellers gebruiken voor de kosten die zij zelf maken of onze producten 
tegen een guns�ger tarief verkopen. Zo behouden zij een voorsprong op hun concurrenten.

Als reseller van klantdirect producten profiteert  u van nog meer voordelen. Eén daarvan is dat 
u wel onze producten afneemt en verkoopt, maar zelf niet hoe� te investeren in dure servers, 

so�ware en personeel. U koopt pas bij ons in nádat u het product of de dienst aan uw klant 
hebt verkocht.

U bent en blij� zelf hét aanspreekpunt voor al uw klanten. Daarmee dus ook hun vertrouwde 
en betrouwbare leverancier. Wanneer organisa�e of consument contact met klantdirect 

opneemt, verwijzen we ze al�jd naar reseller door. U kunt al�jd terugvallen op de vertrouwde 
service die u van Klantdirect gewend bent. Wij zorgen ervoor dat al uw vragen zo snel mogelijk 

worden beantwoord. Zo profiteert u dus op�maal van de kennis die bij ons en onze 
Klantenservice aanwezig is. Bovendien kunt u terugvallen op ondersteuning door onze 

accountmanager.

VOORDELEN RESELLER KLANTDIRECT BV

 U koopt pas in bij Klantdirect nadat u de dienst of product hee� 
verkocht aan uw klant of het nu een bedrijf is of een par�culiere klant .
 Toegevoegde waarde voor u onderneming , verbreding van u 
bedrijfsac�viteiten , uitbreiding van uw diensten en of producten.
 Hoe meer klanten u aanbrengt, hoe hoger uw kor�ng van inkoop 

leads en/of opdrachten ( www.karweidirect.nl)
 Uw eigen accountmanager voor commerciële ondersteuning & 

marke�ng campagnes 
 U factureert zelf naar de consument en of bedrijf .

 Klantdirect betaald reseller direct uit na het ontvangen van factuur 
.

 Reseller kan landelijk producten en of diensten aanbieden, directe 
levering naar bedrijf en of par�culier.


