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Hoe werkt a�liate marketing?
- Je meldt je aan voor het partnerprogramma en na goedkeuring, door mij, staat er in jouw account een 
referral URL voor je klaar
- Je promoot de Aandachtsmomenten Journal op jouw website. Dit kan door middel van bijvoorbeeld een 
blog, banner of bericht op social media
- Je bezoeker klikt op een link en wordt doorgeleid naar de website van Aandachtsmomenten 
- Deze bezoeker plaatst een order op de website van Aandachtsmomenten
- De order wordt geregistreerd, ook in jouw account
- Je ontvangt een commissie van minimaal 8%
- Vanaf €25,- kan je uitbetaling aanvragen. Hiervoor stuur jij Aandachtsmomentenn een factuur, welke vervol-
gens wordt betaald.

Registreren als partner
Op de pagina https://www.aandachtsmomenten.nl/a�liate-registratie staat een aanmeldformulier. Vul dit 
formulier zo volledig mogelijk in en klik op de knop verzenden. Hier staan ook de A�liatevoorwaarden 
vermeld, lees deze goed door. Zonder akkoord op de voorwaarden kan je het aanmeldformulier niet verzen-
den. Het is alleen mogelijk om je te registreren als je in bezit bent van een kvk-nummer.

Jouw antwoorden komen bij mij binnen, ik streef ernaar om je aanvraag binnen 48 uur te behandelen. Als 
alles voor mij akkoord is maak ik handmatig een account voor je aan. Ik stuur je een mail met daarin jouw 
gebruikersnaam en wachtwoord (ontvang je deze mail niet binnen enkele dagen, kijk dan eerst even in je 
spam box voordat je mij mailt). Je kunt een nieuw wachtwoord aanmaken door op de login pagina op 
wachtwoord vergeten te klikken en de stappen te volgen.

Inloggen en online omgeving
Op de pagina https://www.aandachtsmomenten.nl/a�liate-login log je in met je ontvangen gebruikersnaam 
en wachtwoord.  Wanneer je ingelogd bent ziet de online omgeving er ongeveer zo uit (afhankelijk vanaf 
welk apparaat je kijkt):



Hier zie je dat er al een re�eral URL voor je aangemaakt is, maar je kunt er zelf nog meer genereren.
Op de ‘tabjes’ bovenaan (Statistieken, Gra�eken, Referrals, enzovoorts) kan je klikken om zo meer informatie 
en inzicht te krijgen. 

Onder het kopje advertenties vind je alle afbeeldingen en banners die je kunt gebruiken.

Uitbetalen
Wanneer je sale is goedgekeurd ontvang je de commissie in je account. 
Vanaf €25 kan je een uitbetaling aanvragen. Hiervoor stuur je een factuur naar info@aandachtsmomenten.nl 
waarna het bedrag via bankoverschrijving aan je over wordt gemaakt.

Commissie en artikelen
De commissie die je ontvangt is 8% van de prijs van een product, zonder verzendkosten en BTW. Niet alle 
producten doen mee in het partnerprogramma. De producten waarover je commissie kunt ontvangen zijn 
op dit moment:

 -Aandachtsmomenten Journal

Op welke manieren kan je promoten?
- Blogs schrijven
- Plaatsen van een banner
- Post op social media
- Pinterest
- Als je een webshop hebt kan je een product aanmaken, in plaats van de knop ‘voeg toe aan winkelmandje’ 
maak je een knop met bijvoorbeeld de tekst  ‘shop nu bij Aandachtsmomenten’.

Algemene informatie

Referral URL.
Wanneer je een banner of tekstlink plaatst op je website gebruik je je persoonlijke referral URL (tracking link). 
Wanneer een klant via deze link bij Aandachtsmomenten terecht komt wordt er een cookie geplaatst. Iedere 
klik op jouw link wordt geregistreerd en is zichtbaar in jouw account. 
Wanneer de klant vervolgens een bestelling plaatst, wordt deze sale geregistreerd in het systeem en wordt er 
een commissie toegevoegd aan jouw partner account.

Laatste partner wordt beloond.
Het kan voorkomen dat een klant op dag 1 via a�liate partner A op de website terecht komt en weer de 
website verlaat zonder een bestelling te plaatsen. De volgende dag komt hij/zij bijvoorbeeld via a�liate 
partner B weer op de website en plaatst dan een bestelling. In dit geval wordt de commissie toegekend aan 
de laatste a�liate partner B. Voor iedere geplaatste bestelling wordt één partner beloond.

Cookietijd.
De cookietijd is 14 dagen. Dit houdt in dat wanneer de klant binnen 14 dagen na het volgen van jouw unieke 
tracking link een bestelling plaatst, op de website van Aandachtsmomenten, jij nog steeds de commisse 
ontvangt 

Keuringtijd sales.
Klanten die een bestelling hebben geplaatst op de website van Aandachtsmomenten hebben de mogelijk-
heid om binnen 14 dagen (na ontvangst van hun bestelling) gebruik te maken van het herroepingsrecht. Na 
a�oop van deze periode wordt de sale zo snel mogelijk goedgekeurd in jouw account. 



Richtlijnen.
Aandachtsmomenten hanteert een aantal richtlijnen rondom de promotie van de producten binnen het 
partnerprogramma. 
 
- Je website bevat geen verboden content en ongeoorloofde praktijken zoals cookie dropping. 
- Je schrijft eigen teksten en productomschrijvingen. Deze mag je niet exact overnemen van Aandachts-
momenten, dit is om dubbele content te voorkomen
- Een referral URL aanmaken die linkt naar een speci�ek product werkt beter dan linken naar de home pagina

Misleiding.
De informatie op de website van de publisher mag absoluut niet misleidend zijn en de klant van verkeerde 
informatie voorzien. Het moet daarom voor de klant altijd duidelijk zijn dat de website niet van Aandachts-
momenten is, maar de verkoop wel plaats vindt op de site van Aandachtsmomenten zelf. 
 
De volgende manieren van promoten zijn niet toegestaan: 
 
1. Het vertonen van promotionele uitingen of wervende uitingen op websites en/of andere media die een 
haatdragend, erotisch of pornogra�sch karakter hebben. 
2. Het uitvoeren van promotie via ongevraagde elektronische communicatie via e-mail, sms of een vergelijk-
baar item. 
 

Bij twijfel rondom een promotie of bij andere vragen, kan je mij mailen op info@aandachtsmomenten.nl

Ik wens je veel succes en plezier toe, op naar een mooie samenwerking!

Lieve groet,

Michelle


