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1.1 Voorwaarden

2.1 Kortingen

We hebben een aantal voorwaarden opgesteld voor het meedoen in het partnerprogramma van 
ZoGedrukt. Wanneer we jouw inschrijving binnen hebben, gaan we deze toetsen aan de hand van de 
volgende voorwaarden. Binnen 10 werkdagen hoor jij van ons of je wordt toegelaten tot het programma. 
Je kunt je inschrijven via de volgende link: https://www.zogedrukt.nl/partner.

Je kunt aan het ZoGedrukt partnerprogramma meedoen wanneer:

 Jij of je bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en je een eindgebruiker bedient.
 Je je altijd aan de betalingsverplichting van ZoGedrukt hebt gehouden.
 Je kredietwaardig bent en er mee instemt dat wij je kredietwaardigheid elk jaar laten toetsen.

ZoGedrukt heeft te allen tijde het recht om deelnemers uit te sluiten en voorwaarden, kortingsstaffels 
en andere onderdelen van het partnerprogramma te wijzigen, zonder opgaaf van reden.

Alle bedragen die je in deze voorwaarden vindt zijn vermeld exclusief btw.

In het ZoGedrukt partnerprogramma zijn 2 korting modellen beschikbaar; een vlak en een oplopend 
model. Het model waar je als deelnemer aan het partnerprogramma van ZoGedrukt in terecht komt 
is afhankelijk van je bestelgeschiedenis bij ZoGedrukt.

Belangrijk: De kortingen worden pas van kracht op het moment 
dat je bent toegelaten tot ons partnerprogramma, de toelating 
wordt per mail aan je bevestigd.

Belangrijk: Kortingen kunnen, met uitzondering van 
vouchers, niet gestapeld worden. De hoogste korting geldt. 
Misbruik van het partnerprogramma van ZoGedrukt zal 
leiden tot uitsluiting van het programma. Neem bij twijfel 
altijd eerst even contact met ons op!



2.2 Oplopend kortingsmodel

Deelname Het oplopende kortingsmodel is voor deelnemers aan het partnerprogramma 
van ZoGedrukt die de afgelopen 12 maanden een account aangemaakt hebben en voor nieuwe 
klanten van ZoGedrukt.

Hoe werkt het? Het oplopende kortingsmodel is een model wat trapsgewijs loopt, je 
maakt aanspraak op een bepaalde korting die wordt bepaald aan de hand van de omzet die je 
hebt gegenereerd vanaf de deelname aan het ZoGedrukt partnerprogramma. Hoe meer omzet 
je genereert, hoe hoger de korting is waar je recht op hebt. Je maakt aanspraak op een korting 
wanneer je in de twaalf maanden volgend op je toelating minimaal €1.500,- omzet genereert bij 
ZoGedrukt.

Iedereen in het oplopende kortingsmodel komt na één jaar na inschrijving in aanmerking voor 
het vlakke kortingsmodel, op voorwaarde dat je in de voorgaande 12 maanden minimaal €1.500,- 
omzet hebt gegenereerd. Kom je na één jaar niet in aanmerking voor het vlakke kortingsmodel? 
Dan kom je opnieuw in het oplopende kortingsmodel zoals hierboven beschreven.

Stijgen in het oplopende kortingsmodel gaat doorlopend en automatisch, je hoeft hier zelf niets 
voor te doen. Terugbetalingen gaan in de vorm van een kickback die je aan het eind van elk 
kwartaal ontvangt.

De peildata voor het betalen van deze kickback zijn:

• 1 februari
• 1 mei
• 1 augustus
• 1 november

Heb je geen betalingsachterstand en recht op een kickback? Dan storten wij je kickback binnen 
30 dagen na de peildatum op je bankrekening.

2.2.1

2.2.2

Een voorbeeld van het oplopende kortingsmodel:

Printmyprints is een wederverkoepr die op 1 augustus toegang 
krijgt tot het partnerprogramma van ZoGedrukt. 

Omdat Printmyprints een nieuwe klant is bij ZoGedrukt komt hij 
automatisch in het oplopende kortingsmodel. Op 1 september 
bereikt Printmyprints de ondergrens van €1.500,- en krijgt de 
wederverkoper op elke bestelling die hij daarna plaatst 3% korting. 
Op 19 oktober bereikt Printmyprints de grens van €5000,- en 
krijgt het bedrijf op elke volgende bestelling een korting van 6%. 
Tot 1 november bestelt Printmyprints in totaal voor €5.500,-. Op 
1 november is de peildatum voor het betalen van de kickback en 
krijgt Printmyprints binnen 30 werkdagen:

(3% van €3.500,- = €105,-) + (6% van €500,- = €30) = €135,-

gestort op zijn bankrekening.



2.3 Vlak kortingsmodel

Deelname Het vlakke kortingsmodel is een premium kortingsmodel voor partners met 
een bewezen opdrachtenhistorie bij ZoGedrukt. Heb jij al een korting bij ZoGedrukt of heb je in 
de afgelopen 12 maanden voor meer dan €1.500,- excl. btw besteld? Je komt dan automatisch 
in het vlakke kortingsmodel, nadat we je account gecheckt hebben op:

 Je totale omzet in de afgelopen 12 maanden
 Je betaalhistorie

Ben je toegelaten tot het partnerprogramma van ZoGedrukt? Dan ontvang je binnen 10 werk-
dagen een e-mail ter bevestiging.

Hoe werkt het?  Deelnemers aan het vlakke kortingsmodel hebben voor de duur van 
één jaar, beginnend op de datum van toelating tot het partnerprogramma van ZoGedrukt, recht 
op een vaste korting. Deze korting wordt direct bij het afrekenen van je bestelling verrekend. 
Één jaar na de toelating berekenen we je korting opnieuw op basis van je omzet in de afgelopen 
12 maanden.

Heb je al korting bij ZoGedrukt? Dan behoud je deze korting in het vlakke kortingsmodel.

2.3.1

2.3.2

Een voorbeeld van het vlakke kortingsmodel:

Het bedrijf Printmydesigns wordt op 1 augustus toegelaten tot 
het partnerprogramma van ZoGedrukt. Het bedrijf is sinds juli 
2014 klant bij ZoGedrukt en genereerde sinds 1 augustus 2015 
€22.500,- excl. btw omzet.

Op basis van deze omzet heeft Printmydesigns het hele jaar 
recht op 7,5% korting op alle bestellingen bij ZoGedrukt. Op 1 
augustus 2017 berekenen wij opnieuw het kortingspercentage 
waar Printmydesigns recht op heeft op basis van de omzet van de 
afgelopen 12 maanden.

Belangrijk: ZoGedrukt heeft het recht om deelnemers 
tussentijds en zonder verdere opgaaf van reden uit te sluiten 
van het partnerprogramma van ZoGedrukt. ZoGedrukt stelt 
partners in het geval van wijzigingen in het programma altijd 
per e-mail op de hoogte.



2.4 Oplopend kortingsmodel

Schematisch overzicht van de korting modellen 
Schematisch zie je de volgende verschillen in de kortings modellen:

Schematisch overzicht van de kortingen

2.4.1

2.4.2

Direct bij het plaatsen van een 
bestelling.

Vast percentage gebaseerd op 
omzet in de 12 maanden voor 
inschrijving.

Oplopend percentage 
gebaseerd op de omzet in de 12 
maanden na toetreding tot het 
partnerprogramma.

Kickback per kwartaal

Vlak kortings model

• Wederverkopers die al recht 
   hebben op korting bij 
   Zogedrukt.

• Wederverkopers die in de afge
    lopen twaalf maanden vóór hun 
   inschrijving meer dan €1.500,- 
   excl. btw aan omzet hebben ge
   genereerd bij ZoGedrukt.

Oplopend kortings model

• Wederverkopers die zich in de 
    afgelopen 12 maanden 
    hebben geregistreerd bij 
    ZoGedrukt.

• Wederverkopers die zich 
    aanmelden als nieuwe klant bij 
    ZoGedrukt.
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3.1 Bepalingen

Beëindiging en uitsluiting
ZoGedrukt heeft het recht om deelnemers tussentijds en zonder opgaaf van verdere reden uit 
te sluiten van het partnerprogramma. ZoGedrukt stelt deelnemers in geval van wijzigingen altijd 
per mail op de hoogte.

Bezwaar
Wil je bezwaar maken tegen de berekening van je korting of iedere andere beslissing die te 
maken heeft met je deelname aan het partnerprogramma van ZoGedrukt? Stuur dan een e-mail 
naar partners@zogedrukt.nl.

Algemene voorwaarden
Op al onze transacties, dus ook op de transacties die vallen binnen het partnerprogramma en 
die meetellen voor de hoogte van je korting, zijn de algemene voorwaarden van ZoGedrukt van 
kracht.

Meerdere accounts
Heb je meerdere accounts bij ZoGedrukt? Meld dit dan aan ons, zodat wij hier rekening mee 
kunnen houden voor het berekenen van je korting bij het partnerprogramma.

Offertes
Op offertes worden géén extra kortingen verrekend in het vlakke kortingsmodel. Over 
uitgebrachte offertes ontvang je dus geen korting.

Overig
Heb je nog vragen over ons partnerprogramma of over de positie die je op dit moment hebt in 
de kortingsmodellen? Mail ons op partners@zogedrukt.nl voor meer informatie.

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7
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ZoGedrukt
Zutphenstraat 6
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088 730 11 11


