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WELKOM
Welkom en wat leuk dat je interesse hebt om affiliate te worden
van Bureau Breinfijn.
In dit document leggen we je precies uit hoe dit in zijn werk gaat.

Affiliate wil eigenlijk zeggen dat je een soort van partner kunt worden van Bureau
Breinfijn.
Omdat er dagelijks/wekelijks mensen aanmelden die via huidige deelnemers komen,
is dit een mooie manier om iets terug te kunnen doen aan jou.
Als je je registreert als affiliate partner kun je de persoonlijke URL-link per cursus of
programma van Bureau Breinfijn kopiëren en doorsturen naar de mensen om je
heen.
Wanneer zij binnen 30 dagen starten met de cursus krijg jij 20-25% van het
cursusgeld als commissie na 30 dagen op je bankrekening gestort. Volledig
automatisch.
Er dient wel minimaal voor €30,- een bestelling worden gedaan. Je krijgt betaald als
je de koper als eerste door hebt gestuurd.
We nemen je stapsgewijs mee in hoe je je kunt registreren en hoe het werkt.

ROSALIE VAN GILS

Eigenaar Bureau Breinfijn

Dit is hoe het werkt:
Stap 1
Je kunt je registreren via deze link:
https://partners.plugandpay.nl/partners/2823/info

Stap 2
Op de registratiepagina kun je je e-mailadres,
naam, achternaam, evt. bedrijfsnaam, wachtwoord
en anti-spam invullen. Vervolgens ga je akkoord
met de algemene voorwaarden en kun je je
definitief aanmelden.

Stap 3
Na je definitieve aanmelding krijg je een melding dat het is gelukt en is het
belangrijk dat je akkoord gaat met het privacy gedeelte van Bureau Breinfijn.

Heb je nog vragen? Mail dan naar team@breinfijn.nl

Stap 4
Vervolgens kom je op het dashboard.
Ga naar ‘mijn partners’ in het menu aan de linkerkant.
Je ziet dat je dan partner bent van Bureau Breinfijn.
Klik dan op promotielinks. Je kunt voor diverse promotielinks
kiezen en de link verschilt per cursus.
Via 'promotielinks' kun je een link kopiëren en aan mensen in je
omgeving sturen. Als zij op die link klikken, en zij starten ook met
een cursus van Bureau Breinfijn, dan krijg jij 20 tot 25% van het
cursusgeld (na 30 dagen) op je rekening gestort. De commissies
staan vermeld per cursus of programma.
Er dient wel minimaal voor €30,- een bestelling worden gedaan.
Je krijgt betaald als je de koper als eerste door hebt gestuurd.

Stap 5

Altijd als bekenden via een link van jou komen, krijg je dit te zien op jouw
dashboard.
Zorg dat je altijd een link pakt van promoties, zodat je daadwerkelijk de commissie
ontvangt wanneer zij een cursus of programma aanschaffen.
Wanneer je de promotielink naar een bekende hebt gestuurd, komen ze via deze
link gewoon op de normale website terecht. Alleen omdat je die link hebt
gestuurd, registreert het programma automatisch dat ze jouw link hebben
gebruikt.

Heb je nog vragen? Mail dan naar team@breinfijn.nl

Stap 6
Om te zien hoeveel commissie je krijgt per product, ga je in het menu aan de
linkerkant naar: Mijn Partners → Producten
Op het dashboard kun je zien hoeveel mensen uiteindelijk via een link van jou
hebben geklikt en daadwerkelijk hebben betaald voor een cursus of programma.

Heb je nog vragen? Mail dan naar team@breinfijn.nl

Stap 7
Laatste belangrijke stap!
Voordat je de betalingen kunt ontvangen, is het belangrijk dat je je profiel
compleet maakt.
We hebben jouw persoonsgegevens nodig om te verifiëren of je een echt
persoon bent en jouw bankgegevens, zodat we daadwerkelijk uit kunnen
betalen.
Wil je je gegevens niet invullen, dan kunnen we je helaas geen uitbetaling doen.
Dit is dus een belangrijke stap.

Wensen we je bij deze
van harte welkom bij ons
als affiliate partner van
Bureau Breinfijn!

Voor meer vragen kun je altijd een mailtje
sturen naar team@breinfijn.nl en dan helpen
we je natuurlijk graag verder!
Warme groet,
Rosalie van Gils
Eigenaar Bureau Breinfijn

