Google Workspace Referral Program
Veelgestelde vragen over het uitbreiden van verwijzingen
___
Inhoudsopgave:

Wie kan ik verwijzen?
Wie kan ik verwijzen als ik me heb aangemeld in meerdere landen in meerdere regio's?
Wie kan ik verwijzen als ik me heb aangemeld in meerdere landen in dezelfde regio?
Hoeveel kan ik verdienen?
NOORD- EN ZUID-AMERIKA
AZIË EN STILLE OCEAAN
INDIA
EUROPA
Wat zijn de volgende stappen?
Hoe kan ik een klant verwijzen in een andere regio?
Hoe kan ik kortingsbonnen krijgen in deze nieuwe landen?
Heeft u nog meer vragen?

Wie kan ik verwijzen?
Als u deelneemt aan het Google Workspace Referral Program in een van de landen die op deze
webpagina staan onder 'Noord- en Zuid-Amerika' of 'Azië en Stille Oceaan' en 'Europa', kunt u klanten
verwijzen uit elk land onder de betreffende regio.
Voorbeeld: Als u zich heeft aangemeld in de VS, kunt u nu klanten verwijzen die zijn gevestigd in de
landen onder de regio 'Noord- en Zuid-Amerika' (Argentinië, Brazilië, Canada, Chili, Colombia,
Mexico en Peru).

For more information visit workspace.google.com

Wie kan ik verwijzen als ik me heb aangemeld in meerdere landen in
meerdere regio's?
Aangezien u zich in meer dan één land voor het programma heeft aangemeld, kunt u klanten verwijzen die
zich bevinden in een van de l anden die worden vermeld onder de betreffende regio's: 'Noord- en
Zuid-Amerika' of 'Azië en Stille Oceaan' en 'Europa'.
Voorbeeld: Als u zich heeft aangemeld in de VS en India, kunt u klanten verwijzen die zijn gevestigd
in de landen onder de regio 'Noord- en Zuid-Amerika' (Argentinië, Brazilië, Canada, Chili, Colombia,
Mexico en Peru) met uw verwijzingslink voor de VS.
U kunt ook klanten verwijzen die zijn gevestigd in de landen onder de regio 'Azië en Stille Oceaan'
(Australië, Hongkong, India, Japan, Nieuw-Zeeland en Singapore) met uw verwijzingslink voor India.

Wie kan ik verwijzen als ik me heb aangemeld in meerdere landen in
dezelfde regio?
U kunt alleen klanten binnen d
 ezelfde regio verwijzen.
Voorbeeld: Als u zich heeft aangemeld in de VS en Chili, kunt u alleen klanten verwijzen die zijn
gevestigd in de landen onder de regio 'Noord- en Zuid-Amerika' (Argentinië, Brazilië, Canada, Chili,
Colombia, Mexico en Peru).

Hoeveel kan ik verdienen?
Wanneer iemand zich aanmeldt voor Google Workspace met uw verwijzingslink, ontvangt u een
verwijzingsbonus voor elk van de eerste honderd gebruikers. Er is geen limiet aan het aantal verwijzingen
dat u kunt maken. U kunt dus zo vaak u wilt mensen in uw netwerk verwijzen.
Uw verwijzingsbonus is gebaseerd op het land waarin de verwezen klant zich bevindt. De bonus wordt
rechtstreeks op uw bankrekening gestort, volgens de bedragen en valuta op deze webpagina. Neem
contact op met uw bank voor informatie over eventuele wisselkosten.

For more information visit workspace.google.com

NOORD- EN ZUID-AMERIKA
Voorbeeld: Als u zich heeft aangemeld in de VS en u een klant met tien gebruikers verwijst in Chili,
ontvangt u $ 150.

AZIË EN STILLE OCEAAN
Voorbeeld: Als u zich heeft aangemeld in Australië en u een klant met tien gebruikers verwijst in
Singapore, ontvangt u $ 200. We storten $ 200 op uw rekening en uw bank zet dit om in
Australische dollars.

INDIA
Voorbeeld: Als u zich heeft aangemeld in India en u een klant met tien gebruikers verwijst in India,
ontvangt u $ 75. We storten $ 75 op uw rekening en uw bank zet dit om in Indiase roepies.
Als u een klant met tien gebruikers verwijst in Singapore, ontvangt u $ 200. We storten $ 200 op uw
rekening en uw bank zet dit om in Indiase roepies.

EUROPA
Voorbeeld: Als u zich heeft aangemeld in het Verenigd Koninkrijk en u een klant met tien gebruikers
verwijst in Duitsland, ontvangt u € 12.

* Als deelnemers aan het Referral Program klanten verwijzen die zijn gevestigd in India, wordt de verwijzingsbonus voor verwijzingen
in India aangepast op basis van de lagere abonnementskosten voor Google Workspace. Bekijk de kleine lettertjes op de webpagina
voor meer informatie.
** Als deelnemers aan het Referral Program in India klanten verwijzen die zijn gevestigd in andere deelnemende landen in de regio
'Azië en de Stille Oceaan', wordt de verwijzingsbonus per gebruiker gebaseerd op de bonus van die landen.

For more information visit workspace.google.com

Wat zijn de volgende stappen?
Deze wijzigingen gelden vanaf nu. U hoeft dus verder niets te doen. U heeft alleen een bankrekening nodig
in het land dat u heeft aangemeld, om de stortingen op te ontvangen. Als u ons uw
bankrekeninggegevens al heeft gegeven, bent u klaar om klanten te gaan verwijzen.

Hoe kan ik een klant verwijzen in een andere regio?
Als u klanten wilt verwijzen in meerdere regio's, m
 eldt u zich aan voor het Google Workspace Referral
Program in het gewenste land. U moet een bankrekening hebben binnen elke regio waarin u zich heeft
aangemeld om de verwijzingsbonus te kunnen ontvangen.

Hoe kan ik kortingsbonnen krijgen in deze nieuwe landen?
U kunt ons e
 -mailen als u bonnen met 10% korting wilt hebben om aan uw klanten te geven in deze
nieuwe landen.

Heeft u nog meer vragen?
Stuur ons een e
 -mail en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

For more information visit workspace.google.com

