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Lieve Publisher,
 
 
Yes, voor je ligt de handleiding voor het Flow Planners
partnerprogramma!
 
Geen ellenlange saaie moeilijke teksten, maar makkelijk te
begrijpen uitleg, zodat jij weet wat ik bedoel en je het maximale uit
je programma kunt halen.
 
Wanneer je nog vragen hebt hoor ik graag van je. Heel veel succes
en veel plezier!
 
 
Liefs Marloes
 
E-mail:  marloes@flowplanners.nl
Mobiel: 06-40266987
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1. Algemeen
Flow Planners is een jong en dynamisch bedrijf wat enorm gelooft in het
versterken van het merk en het optimaliseren van het product door samen te
werken. Hoewel Flow Planners een eenmanszaak is werk ik veel samen met
andere gepassioneerde ZZP'ers. Zonder deze samenwerkingen kan Flow
Planners niet voortbestaan en daarom zal ik ook vanuit het "wij" perspectief
spreken. Zij spelen een onmisbare rol binnen mijn bedrijf.
 
De ambitie voor het Flow Planners partnerprogramma is heel simpel, "Flow
Planners, de planner van ons allemaal". Afgelopen jaar is de verkoop van de
planners, mede dankzij jullie, gestegen met 50% en maken we dus een
enorme groei door!
 
We zijn enorm dankbaar voor alle gebruikers en alle feedback die we hebben
mogen ontvangen. Dankzij deze feedback is de planner nu zoals hij is. Met,
voor en door elkaar! 
 
Regelmatig bestellen mensen de planner op advies van een vriendin of
kennis, uit pure enthousiasme. Dit geeft aan dat er positief gesproken wordt
over de planner en daar wil ik jullie voor belonen!
 
Om je aan te melden voor het partnerprogramma ga je naar
www.flowplanners.nl/affiliate-area. De keuring wordt handmatig gedaan. We
streven er naar om de keurig van nieuwe publishers, op werkdagen, binnen
24uur te verwerken. Wanneer je bent goedgekeurd kan je beginnen met
promoten!
 
1.1 Hoe werkt affiliate marketing?
1. Je promoot Flow Planners op je website of op een ander online platform
2. Je bezoeker klikt door naar Flow Planners 
3. Deze plaatst een order bij Flow Planners
4. De order wordt geregistreerd, ook in jouw account
5. Bij minimale verdiensten van €25,- kan je uitbetaling aanvragen
 



1. Algemeen (vervolg)
Waarom het Flow Planners Partnerprogramma?
Bij Flow Planners geloven we in duurzame samenwerkingen. Door deze visie
door te voeren in het affiliate programma gaan we graag een langdurige
relatie aan met onze publishers op basis van vertrouwen en wederzijds
respect. 
De service vanuit Flow Planners richting onze gebruikers en publishers heeft
onze hoogste prioriteit en dit zal te merken zijn op alle aspecten van onze
samenwerking. 

2. Tracking
Hoe werkt het tracking systeem?
Wanneer je een banner of tekstlink plaatst op je website gebruik je je
persoonlijke trackinglink. Wanneer een klant via deze link bij Flow Planners
terecht komt wordt er een cookie geplaatst. Iedere klink op deze link wordt
geregistreerd en is zichtbaar in jouw account. 
 
Wanneer de klant vervolgens een bestelling plaatst, wordt deze sale
geregistreerd in het systeem en wordt er een commissie toegevoegd aan
jouw partner account. 

3. Ontdubbeling
Wat is ontdubbeling en hoe gaat Flow Planners hier mee om?
Flow Planners ontdubbeld op geplaatste orders. Dat betekend dat voor
iedere geplaatste bestelling één partner wordt beloond. 
 
Het kan voorkomen dat een klant op dag 1 via een affiliate partner op de
website terecht komt en weer de website verlaat. De volgende dag komt hij
via een andere affiliate partner weer op de website en plaatst dan een
bestelling. In dit geval wordt de commissie toegekend aan de laatste affiliate
partner. 



4. Cookietijd
De cookietijd is 30 dagen. Dat houdt in dat wanneer de klant binnen 30
dagen na het volgen van jouw unieke link een bestelling plaatst jij nog steeds
de commisse ontvangt

5. Keuringtijd sales
Klanten hebben de mogelijkheid om binnen 14 dagen gebruik te maken van
het herroepingsrecht. Na afloop van deze periode worden de sales zo snel
mogelijk gekeurd. 

6. Commissies
De basis commissie ligt op 8%. Verzendkosten worden niet meegerekend in
de berekening van de commissie. 
 
Tijdens actieperioden zal de commissie soms opgehoogd worden. Dit wordt
gecommuniceerd door middel van het partnerprogramma nieuwsbrief.

7. Richtlijnen
Flow Planners hanteert een aantal richtlijnen rondom de promotie van Flow
Planners binnen het partnerprogramma. 
 
- Je website bevat geen verboden content en ongeoorloofde praktijken zoals
cookie dropping. 
- Om Flow Planners beter te kunnen promoten is het raadzaam om eigen
content te creëren. Foto's en afbeeldingen mogen gebruikt worden op jouw
site. Productteksten mogen gebruikt worden ter inspiratie, maar mogen niet
1 op 1 gekopieerd worden. 
- Linken naar een specifieke productpagina werkt beter dan linken naar een
homepage.
 



8. Misleiding
De informatie op de website van de publisher mag absoluut niet misleidend
zijn en de klant van verkeerde informatie voorzien. Het moet daarom voor de
klant altijd duidelijk zijn dat de website niet van Flow Planners is, maar de
verkoop wel plaats vindt op de site van Flow Planners zelf. 
 
De volgende manieren van promoten zijn niet toegestaan. 
 
1. Het vertonen van promotionele uitingen of wervende uitingen op websites
en/of andere media die een haatdragend, erotisch of pornografisch karakter
hebben. 
2. Het uitvoeren van promotie via ongevraagde elektronische communicatie
via e-mail, sms of een vergelijkbaar item. 
 
Bij twijfel rondom een promotie, stuur ons dan een e-mail.



9. Registreren partnerprogramma
Via de aanmeldlink kan je je registreren voor het Flow Planners
partnerprogramma. Vul je persoonlijke, specifieke publisher- en
websitegegevens is. Vooralsnog is het alleen mogelijk om je te registreren
voor het partnerprogramma wanneer je in bezit bent van een Kvk-nummer. 
Wanneer je gegevens niet compleet zijn kunnen we je aanvraag helaas niet
goedkeuren. 

https://www.flowplanners.nl/affiliate-area/


10. Websites toevoegen of verwijderen.
Alle websites waarop je Flow Planners wilt promoten dien je toe te voegen
aan je account. Dit kan je invullen in het inschrijfformulier. 
 
Mocht dit tussentijds wijzigen als gevolg van het toevoegen van nieuwe
website(s), dan wel verwijderen van oude website(s), stuur dan een mailtje
naar marloes@flowplanners.nl

11. Promotiemateriaal

Je vindt al het promotiemateriaal in de sidebar van de affiliate pagina. 
 
Er kan gekozen worden uit:
 - Product afbeeldingen
 - Banners
 
11.1 PRODUCT AFBEELDINGEN
Via "Afbeeldingen" kom je op de pagina "planner ongedateerd". Je mag
gebruik maken van deze afbeeldingen, maar wees ook creatief in het creëren
van je eigen content. Dit zal bijdragen aan het verhogen van je conversie
(aantal verkopen = winst).
 
11.2 BANNERS
In jouw persoonlijke account vind je een link naar de banners. Deze
banner(s) mag je op jouw website plaatsen als advertentie. 

https://www.flowplanners.nl/affiliate-area/
https://www.flowplanners.nl/affiliate-area/


12. Rapportages
Wanneer je ingelogd bent in je persoonlijke partneraccount kan je een
volledige rapportage opvragen.

13. Betalingen
Zodra je conversie is goedgekeurd, ontvang je de commissie in je partner
account. Je conversie wordt inclusief BTW vermeld in je partneraccount. 
 
VERGOEDING UIT LATEN BETALEN
Vanaf €25,- kan je een uitbetaling aanvragen. Na het aanvragen van je
uitbetaling dien je een factuur voor de commissie te versturen naar
marloes@flowplanners.nl. 
 
Vooralsnog kan de betaling uitsluitend via bankoverschrijving worden
voltooit. Andere methoden worden niet aangeboden.

https://www.flowplanners.nl/affiliate-area/
https://www.flowplanners.nl/affiliate-area/

