
 Programmaopties Google Workspace Referral Program Google Workspace-pa�nerprogramma

Basisbeginselen van het programma

Provisies verwijzer
(Nederland)

Business Sta�er: €7,
Business Standard: €13

of Business Plus: €20 per gebruiker

Basiscommissies:

Business Sta�er: €8,
Business Standard: €16,

of Business Plus: €23 per gebruiker

Maximaal toe te wijzen
gebruikers per account

(Nederland)

100 gebruikers

Tot €700 per Business Sta�er-account,
€1300 per Business Standard-account of

€2000 per Business Plus-account

300 gebruikers

Tot €800 per Business Sta�er-,
€1600 per Business Standard- of
€2300 per Business Plus-account

Maximaal toe te wijzen
gebruikers per kalenderjaar

200 gebruikers *
(ongeacht het type abonnement) Geen limiet

Andere incentives met
geldwaarde Nee Ja

Betaalperiode klant zodat
het Google Workspace
-account in aanmerking

komt voor provisie

90 dagen 60 dagen

Aanbiedingen voor klanten

Het eerste jaar 10% ko�ing
-

Max. 100 promotiecodes
toegekend per kalenderjaar

Verschillende exclusieve op campagnes
gebaseerde aanbiedingen en promoties

-
Geen limiet voor het aantal
inwisselingen van klanten

Details over deelname

Aanmelden voor
programma Rechtstreeks aanmelden via Google

1. Maak een CJ A�liate-account

2. Meld u aan voor het
Google Workspace-pa�nerprogramma

Voor acceptatie moet worden voldaan aan
normen voor kwaliteit en content

Accountbeheer Nee Eén op één management
en suppo� voor uitgevers

Rappo�eren en bijhouden Maandelijkse e-mails met
dashboardoverzicht

Live dashboard om de status van
verwijzingen en betalingen bij te

houden, en meer

Account:    Een domein of bedrijf dat u hee� doorverwezen (naam@uwbedrijf.nl). Elk domein dat u doorverwijst, telt als
één account.

Gebruiker:   De individuele gebruikers binnen elk Google Workspace-account (ofwel geassocieerd met hetzelfde domein)
naam1@uwbedrijf.nl is bijvoorbeeld een gebruiker en naam2@uwbedrijf.nl is de tweede gebruiker.

*De tweehonderd gebruikers worden geteld op basis van de datum waarop doorverwezen klanten in aanmerking komen
voor uitbetaling van commissie. (Als een klant bijvoorbeeld in november 2020 wordt doorverwezen en één Google
Workspace-account neemt met vijf gebruikers, en dat doorverwezen Google Workspace-account in februari 2021 in
aanmerking komt voor commissie, tellen die vijf gebruikers mee voor de limiet van 2021.)

https://workspace.google.com/intl/nl/landing/partners/referral/join-now.html
https://signup.cj.com/member/signup/publisher/?cid=5261740#/branded

