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North America
Canada - English (US)
United States - English (US)
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Latin America
Argentina - Spanish / español LATAM
Brazil - Portuguese (BR) / português (BR)
Chile - Spanish / español LATAM
Colombia - Spanish / español LATAM
Mexico - Spanish / español LATAM
Peru - Spanish / español LATAM
EMEA
Belgium - English (GB)
France - French / français
Germany - German / Deutsch
Ireland - English (GB)
Italy - Italian / italiano
Netherlands - Dutch / Nederlands
Portugal - Portuguese/ português
Spain - Spanish/ español
United Arab Emirates - English (GB)
United Kingdom - English (GB)
Asia Paciﬁc
Australia - English (GB)
Hong Kong - English (GB)
India - English (GB)
Japan - Japanese / 日本語
New Zealand - English (US)
Singapore - English (US)

Welkom
Hartelijk dank voor uw aanmelding bij het Referral Program voor Google Workspace.
In deze handleiding vindt u het volgende:
●

Programma-informatie: dingen die u over het programma moet weten.

●

Hoe u aan de slag gaat: vier gemakkelijke stappen om aan de slag te gaan met verwijzingen.

●

Productinformatie: dingen die u moet weten over Google Workspace.

●

Bronnen: informatie die u kunt delen met de mensen die u doorverwijst.
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Programma-informatie
Er zijn een aantal dingen waarmee u rekening moet houden nu u deelneemt aan het programma:

●

Beloningen: u ontvangt een beloning voor elke gebruiker die zich aanmeldt via uw link en die minimaal 90 dagen Google
Workspace-klant (betalende abonnee) is.
○

Vereisten voor het ontvangen van een beloning: u moet zijn aangemeld voor het programma in hetzelfde
land als waarin de doorverwezen klant zich bevindt.

○

Betaling: we sturen u een betalingsformulier waarmee u bankrekeninggegevens kunt opgeven zodra u in aanmerking
komt voor een verwijzingsbeloning.

●

Coupons: wanneer mensen die u doorverwijst, een proefperiode starten, sturen we u extra couponcodes voor 10% korting.
We raden u aan selectief te zijn bij het uitdelen van uw coupons, maar u kunt altijd nieuwe coupons verdienen.

●

Beschikbaarheid: het Referral Program van Google Workspace is momenteel beschikbaar in 24 landen:
Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Duitsland, Frankrijk, Hongkong, Ierland, India, Italië, Japan,
Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Peru, Portugal, Singapore, Spanje, de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten
en het Verenigd Koninkrijk.
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Programmadefinities en bronnen

Google Workspace
-verwijzer / (U)
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Verwijzing

Google
Workspace-klant

Google Workspacegebruiker

uw contacten of netwerk en

Een domein of bedrijf dat u

Een doorverwezen

Een persoon met een e-mailadres voor een

ontvang een bonus voor elke

doorverwijst. U kunt een

domein dat heeft betaald

domein dat u heeft doorverwezen

geslaagde doorverwezen

onbeperkt aantal verwijzingen

voor een abonnement op

klant.

doorverwijzen.

Google Workspace.

Deel uw verwijzingslink met

(naam@bedrijf.nl). U kunt beloningen
verdienen voor de eerste honderd
gebruikers binnen
elke verwijzing.

Een voorbeeld van een geslaagde verwijzing
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U stuurt een

Het bedrijf meldt zich aan

Na de proefperiode van

Het bedrijf is meer dan

U ontvangt de volgende

verwijzings-mail naar uw

voor een

14 dagen begint het

90 dagen een betalende

maand een bijschrijving

leverancier (die Google

proef-abonnement op

bedrijf te betalen voor

Google Workspace-klant.

van € 290 op uw

Workspace nog niet

Google Workspace (door

Google Workspace voor

gebruikt).

op uw link te klikken).

tien gebruikers.

bankrekening.

Ondersteunde landen voor het Referral Programma
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Het Referral Program voor Google Workspace is momenteel beschikbaar voor verwijzende partijen die zijn gevestigd in de volgende landen:

* Als deelnemers aan het Referral Program die zich buiten India en de regio Azië/Paciﬁc bevinden, klanten verwijzen die zijn gevestigd in India, wordt de verwijzingsbonus aangepast op
basis van de lagere Google Workspace-abonnementskosten. De verwijzingsbonus per gebruiker is USD 7,50.
** Als deelnemers aan het Referral Programma in India klanten verwijzen die zijn gevestigd in andere deelnemende landen in de regio Azië en Oceanië, wordt de verwijzingsbonus per
gebruiker verhoogd tot US $ 15.

EEN BELONING ONTVANGEN:
U ontvangt beloningen voor doorverwezen klanten die minstens 90 dagen hebben betaald voor een abonnement
op Google Workspace. Als de klant binnen 90 dagen het abonnement opzegt, verdient
u geen verwijzingsbeloning.
●

Bekijk voor meer informatie onze Veelgestelde vragen of Algemene voorwaarden

●

Bezoek voor algemene vragen onze community

●

Voor accountspeciﬁeke vragen kunt u contact met ons opnemen
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Aan de slag gaan
Stappen die u kunt nemen om mensen door te verwijzen naar Google Workspace

1

Maak kennis met Google Workspace: als u nog niet veel over Google Workspace weet, bekijkt
u de volgende dia's voor meer informatie over elk product en hoe bedrijven dit kunnen
gebruiken om te groeien.

2

Praat met uw netwerk: ongeacht of iemand die u kent net een bedrijf heeft gestart of al jaren
een bedrijf heeft, Google Workspace kan precies de oplossing zijn die hij nodig heeft. Dit is uw
kans om de voordelen van Google Workspace te delen met professionele contacten, vrienden
en familie.

3

Deel uw link: plaats uw verwijzingslink op uw sociale netwerken, uw website en in uw
e-mailhandtekening. Laat anderen kennismaken met Google Workspace en maak het hen
makkelijk om zich aan te melden.

4

Word lid van de community: volg de discussie en ontvangt toegang tot bronnen van het
verwijzingsteam van Google Workspace en de bredere community.
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Maak kennis met het aanbod van Google Workspace
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Samenwerken in de cloud, overal en op elk apparaat.

Communiceren

Gmail

Meet
Beveiligde videovergaderingen
voor uw bedrijf

Professionele e-mail

Samenwerken
Opslaan
Organiseren

Documenten

Sheets

Presentaties

Realtime
tekstverwerking

Krachtige
spreadsheets

Prachtige
presentaties

Drive

Bestanden veilig en vanaf elk
apparaat opslaan, synchroniseren
en delen via de cloud

Notizen
Leg vast wat belangrijk is en krijg
meer gedaan.

Chat

Agenda

Vereenvoudig een-op-eengesprekken
en groepsdiscussies

Planning voor teams

Formulieren
Enquêtes en
formulieren
maken

Sites
Gemakkelijk
websites maken

De voordelen van Google Workspace
Waarin verschilt de zakelijke versie?

●

Zakelijk e-mailadres (info@uwdomein.nl)

●

30 GB online opslag (onbeperkte opslag voor Google Documenten)

●

Beveiligings- en beheeropties

●

Altijd beschikbare ondersteuning per telefoon en e-mail

●

99,9% gegarandeerde beschikbaarheid (met ﬁnanciële tegemoetkoming als dit niet wordt gehaald) en geen
geplande uitvaltijd
Oﬄine en online mogelijkheden

Source: Deloitte: "Small business, big technology - How the cloud enables rapid growth in SMBs"
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Praat met uw netwerken: wie kunt u doorverwijzen?
Bedrijven van elke grootte en uit elke branche die:
●

Onderweg werken en afhankelijk zijn van mobiele communicatie

●

Hun frustratie met bestaande e-mailprogramma's tonen of een professionele e-mailservice willen

●

Intern samenwerken met medewerkers en extern samenwerken met klanten

●

Een cloudopslagservice of samenwerkingsprogramma's zoeken

●

Willen opschalen zonder tijd en geld te besteden aan technologie-upgrades

●

Momenteel de gratis versie van Google Workspace gebruiken en nog maar weinig ruimte per gebruiker hebben

Voorbeelden van mensen met wie u contact kunt opnemen:
●

Leveranciers, verkopers, partners, zakelijke netwerken

●

Vrienden, familieleden, collega’s, persoonlijke contacten, netwerken
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Belangrijke opmerking

Blog, Post, Tweet

Gebruik van afbeeldingen

Als u blogt, post of twittert over Google Workspace, moet u duidelijk

U mag geen afbeeldingen en/of illustraties van het Google Workspace

aangeven dat u een verwijzende partij bent in het Google Workspace

Referral Program of andere logo's of afbeeldingen van Google

Referral Program.

gebruiken. Deze afbeeldingen en illustraties zijn alleen bedoeld voor

Zo kunt u bijvoorbeeld de volgende woorden bovenaan uw content

oﬃciële Google-sites en -pagina's.

zetten om ervoor te zorgen dat uw rol als verwijzende partij duidelijk is:

Gebruik in plaats daarvan de digitale knoppen. Hiermee kunt u uw

'betaald', 'advertentie', 'werkt samen met Google' en 'Google Workspace

unieke verwijzingslink gebruiken in uw e-mail of op uw website. Veel

Referral Program'.

plezier met delen!
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Bronnen voor hulp bij
verwijzingen
Uw portal voor meer info:
https://refergoogleworkspace.withgoogle.com/

We hebben ook een site met informatiebronnen in uw taal:
https://g.co/gsuite/referralresources
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Bedankt voor uw aandacht en
succes met verwijzen en delen!

