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Buurthandelgids.be : Visie

buurthandelgids.be, it’s all in our name.
De buurthandelgids.be oprichters hebben in de naam “zéér bewust” het belang van de
handelaar in een lokale omgeving opgenomen.
Vanuit eigen en gedeelde ervaringen werd het de oprichters duidelijk dat er een grote
nood & vraag leeft binnen de sector van lokale handelaars, vakbedrijven,
dienstenverstrekkers en HoReCa-ondernemers.

buurthandelgids.be ontwikkelt oplossingen binnen een breder geheel.
Hiervoor hebben wij een breed gamma van producten en diensten ontwikkeld.
Deze functioneren ieder onafhankelijk maar kunnen naadloos als puzzelstukken in
elkaar gepast worden tot een feilloos geheel.
buurthandelgids.be beweegt mee op het ritme van haar gebruikers.
Onze visie biedt elke klant de vrijheid om op zijn ritme, behoefte en volgens het
beschikbare budget zelf prioriteiten vast te leggen, zonder dat die zich moet
bekommeren omtrent beperkingen in een latere digitale groei.
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Uniek verkoop voorstel

buurthandelgids.be biedt vakkundige, veilige, vindbare oplossingen
TEGEN BETAALBARE PRIJZEN !
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Resultaat gerichte oplossingen:
Webdesign & e-commerce
buurthandelgids.be ontwerpt, bouwt en onderhoudt websites, webshops,
web-based bestel- en afsprakensystemen. De klanten kunnen opteren voor een
standaard product of een product op maat, elk volgens wensen, behoefte en
budget van elke klant.
Social media en e-mail advertising
Onze ervaren buurthandelgids.be ”advert”specialisten maken Google ads, Facebook
en Instagram advertising campagnes met slechts één doel voor de klant, SCOREN.
Digital music
In samenwerking met Tunify, de grootste aanbieder van legale B2B muzieksystemen in
België en ook actief in Nederland en Duitsland, biedt buurthandelgids.be een state to the art
muzieksysteem aan dat centraal kan beheerd worden in alle zones of locaties van de klant.
Digital signage
Zichtbaar zijn is herkend worden. buurthandelgids.be beidt het UNIEKE digital signage
oplossing “Beeld-Dig.be aan voor handelaars in een zelfde buurt onder de slogan
SLIM ADVERTEREN = SAMEN ADVERTEREN.
Gerichte digitale toepassingen
CRM software, digitale menukaarten, zoek-en-vind platformen, het zijn maar
enkele van onze digitale toepassingen die wij naadloos inbouwen in uw
organisatie en koppelen aan je web-toepassingen en boekhoudpakket.
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Een greep uit onze gebruikers

Advocatenkantoren

Event-materialen

Auto bedrijven

Restaurants

Tandartspraktijken

Immo kantoren

Hondenverzorging

Hotels

Café’s

Verhuizingen

Bakkerswinkel

Schoenwinkels

buurthandelgids.be
is een professionele
aanbieder van
producten en
diensten voor elke
onderneming,,

We starten steeds
met een persoonlijk
intake gesprek, waarna
we de gebruiker een
voorstel doen dat
perfect is afgestemd
op zijn merk, zijn
concept en zijn
klanten.
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Vergoedingsstelsel voor Resellers
Algemeen principe:
Voor de meeste producten en diensten wordt een éénmalige investeringskost
aangerekend aan de klant al dan niet gekoppeld aan een maandelijks te betalen
abonnement.
De taak van de reseller bestaat er in om zijn klant het product en/of afspraak met
zijn klant te verkopen.
Alle verdere stappen, van intake-gesprek tot oplevering van de bestelling
én het beheer en onderhoud na de indienststelling gebeuren door
buurthandelgids.be.

De vergoedingen voor de reseller worden uitgedrukt in een percentage op de
effectieve verkoopprijzen voor alle in eigen beheer (*) ontworpen en beheerde
producten en diensten.
(*)

voor verkochte producten en diensten waar een bijdrage wordt geleverd door
externe partijen wordt een aangepaste berekening gemaakt.
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Vergoedingsstelsel voor Resellers

Vergoeding voor de éénmalige investering:

• Standaard is er een voorzien in een aanbrengvergoeding voor de reseller. Deze wordt
uitgedrukt in een vast bedrag of in een percentage op het effectief gefactureerd en
ontvangen bedrag (excl.btw).

• Voor opdrachten waarbij beroep wordt gedaan op externe expertise wordt de

aanbrengvergoeding berekend op het effectief gefactureerd bedrag, verminderd met
de effectieve kost die wordt betaald aan de externe expert.

Vergoeding voor de abonnementen:

• Standaard bedraagt de aanbrengvergoeding voor de reseller, 15% op het effectief

gefactureerd en ontvangen bedrag (excl.btw) en dit vanaf de 13 de maand van de
overeenkomst én dit gedurende maximum 36 maanden, tenzij het abonnement vroeger
door de klant of buurthandelgids.be (bv bij niet-betaling) wordt stopgezet.
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Vergoedingsstelsel voor Resellers

Uitvoering van betaling van de vergoedingen:

• Éénmalige aanbrengvergoedingen worden uitbetaald < 14 dagen na ontvangst
van de betaling door de klant.
De reseller bezorgt buurthandelgids.be BV hiervoor voorafgaandelijk een
factuur op basis van de door buurthandelgids.be verstrekte commissiefiche.

• Vergoedingen op basis van abonnementen worden per kwartaal afgerekend en
uitbetaald. Deze worden berekend op de effectief ontvangen betalingen
vanwege de klant aan buurthandelgids.be BV.
De uitbetaling gebeurt steeds voor de 15 de van de maanden januari, april, juli
en oktober én op basis van een factuur opgesteld door de reseller.
Buurthandelgids.be BV bezorgt de reseller voorafgaandelijk een
commissiefiche.
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Vergoedingsstelsel voor Resellers
Algemene regel :

éénmalige
commissievergoeding

periodieke
commissievergoeding

domeinbeheer en webhosting (standaard)

€

25,00

Nihil

Website ontwikkeling (standaard)

€ 250,00

abonnement % 15,00

Webshop ontwikkeling (standaard)

€ 200,00

abonnement % 15,00

Afsprakensystemen (standaard)

€

45,00

abonnement % 15,00

Bestelsystemen (standaard)

€

45,00

abonnement % 15,00

Facebook 4 Business advertising

€

50,00

Nihil

Google 4 Business advertising

€

50,00

Nihil

E-mail advertising

%

15,00 op totaalprijs

Nihil

Grafisch ontwerp

%

15,00 op totaalprijs

Nihil

Copy writing

%

15,00 op totaalprijs

Nihil

Digitale Music 4 Business

i.f.v. keuze abonnement

Nihil

Digital Signage 4 Business

i.f.v. keuze abonnement

% 15,00

Andere

i.f.v. project prijs

i.f.v. project prijs
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Meer info vind je op www.buurthandelgids.be/reseller-program

VOOR EEN AFSPRAAK:
bel ons 011/140 488
of mail info@buurthandelgids.be

buurthandelgids.be BV
Wijkstraat 1
B - 3590 Diepenbeek
 info@buurthandelgids.be
 011/140 488

