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1. Het verschil tussen de “Standaard Affiliate bemiddelingsovereenkomst 

en de “D.O.E.N.®ers Affiliate” bemiddelingsovereenkomst van Peter 

van Asten. 

 

De bemiddelingsovereenkomst met de “Standaard Affiliate”. 

De “Standaard Affiliate” bemiddelingsovereenkomst bij Peter van Asten krijgt een bedrag 

overeenkomstig met 30% van de kosten* van de dienst welke de nieuwe klant afneemt en 

dat eenmalig wordt uitbetaald bij de eerste betaling door een nieuwe klant die via 

“Standaard Affiliate” bij Peter van Asten is aangebracht voor één van de diensten van Peter 

van Asten. 

Een uitzondering op deze uitbetalingsregeling is dat er aan de “Standaard Affiliate” een 

eenmalig bedrag overeenkomstig met 50% van de kosten* uitbetaald krijgt als de klant zich 

voor de eerste keer aanmeld als D.O.E.N.®ers Academie Abonnementsklant. De nieuwe 

klant is altijd een andere persoon dan de affiliate zelf. 

 

De bemiddelingsovereenkomst met de “D.O.E.N.®ers Affiliate” is uitgebreider. 

De “D.O.E.N.®ers Affiliate” bemiddelingsovereenkomst bij Peter van Asten krijgt een bedrag 

overeenkomstig met 30% van de kosten* van de dienst welke de nieuwe klant afneemt en 

dat eenmalig wordt uitbetaald bij de eerste betaling door een nieuwe klant die via 

“D.O.E.N.®ers Affiliate” bij Peter van Asten is aangebracht voor één van de diensten van 

Peter van Asten. 

Een uitzondering op deze uitbetalingsregeling is dat er aan de “D.O.E.N.®ers Affiliate” een 

eenmalig bedrag uitbetaald krijgt dat overeenkomt met 50% van de kosten* welke een klant 

betaald als deze klant zich voor de eerste keer aanmeld als D.O.E.N.®ers Academie 

Abonnementsklant. De nieuwe klant is altijd een andere persoon dan de affiliate zelf. 

Naast de vergoeding voor de eerste aanmelding als D.O.E.N.®ers Academie 

Abonnementsklant, ontvangt deze “D.O.E.N.®ers Affiliate” een terugkerende beloning voor 

iedere aangebrachte klant die zijn D.O.E.N.®ers Academie Abonnement verlengt. Deze 

vergoeding bedraagt 25% van de verlengingskosten van het D.O.E.N.®ers Academie 

Abonnement met een minimum van € 80,00 per jaar terugkerend* , zolang de klant een 

abonnement heeft bij Peter van Asten en de facturen betaalt. Deze beloningsfee wordt na 60 dagen 

na betaling door de klant aan de Bemiddelaar betaald. 
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2. Het verdienmodel van de “D.O.E.N.®ers Affiliate” 

 

In onderstaand grafiek zie je een voorbeeld welke passieve inkomsten het kan opleveren als 

je een actieve promotor bent van de diensten van Peter van Asten. 

De grafiek gaat uit van het bedrag van € 250 dat de “Standaard Affiliate” minimaal krijgt als 

een klant zijn D.O.E.N.®ers Academie Abonnement aanschaft aangevuld met het bedrag 

van € 80 dat de “D.O.E.N.®ers Affiliate” minimaal krijgt als een klant zijn D.O.E.N.®ers 

Academie Abonnement verlengd. 

Dus in dit voorbeeld zie je wat er gebeurt als je als “D.O.E.N.®ers Affiliate” elk jaar nieuwe 

klant(en) aanwerft én de bestaande klant(en) hun abonnement verlengen. Om het verlengen 

te bevorderen zal de D.O.E.N.®ers Academie elk jaar verder uitgebreid worden. 

De grafiek beperkt zich slechts tot 3 jaar en met een maximaal van 5 nieuwe klanten per 

jaar. Natuurlijk stijgen de inkomsten significant als de “D.O.E.N.®ers Affiliate” meer dan 5 

klanten per jaar werft, bijvoorbeeld 10 of 20 klanten per jaar. 

 

“D.O.E.N.®ers Affiliate” verdienmodel 
 Aantal jaren actief 

1 2 3 
Aantal nieuwe klanten 
per jaar 

   

1 € 250 € 330 € 660 

2 € 500 € 660 € 820 

3 € 750 € 990 € 1.230 

4 € 1.000 € 1.320 € 1.640 

5 € 1.250 € 1.650 € 2.050 

10 € 2.500 € 3.300 € 4.100 

20 € 5.000 € 6.600 € 8.200 
De bedragen zijn exclusief BTW 

 

Om deze tabel te verduidelijken, schetsen we een mogelijk scenario. 

Jij als “D.O.E.N.®ers Affiliate” werft om in het eerste jaar vijf nieuwe klanten te werven die 

alle vijf een “D.O.E.N.®ers Academie Abonnement” nemen. Je wordt daarmee beloond met 

minimaal 5 x € 250 = € 1.250 euro. In het tweede jaar ontvang je (als deze vijf klanten hun 

abonnement verlengen) voor deze zelfde klanten € 80. Als je in dat tweede jaar er in slaagt 

om weer vijf nieuwe klanten te werven, ontvang je in dat jaar dus in totaal minimaal 

(€ 1.250 + € 400) = € 1.650. Als je dat gedurende drie jaar blijft doen, dus ieder jaar vijf 

nieuwe klanten en de overige klanten verlengen jaar op jaar hun abonnement, dan krijg jij in 

het derde jaar € 2.050. Jouw “werk” is slechts jaarlijks vijf nieuwe klanten werven. 
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Naast deze inkomens krijg jij als “D.O.E.N.®ers Affiliate” natuurlijk ook nog eens de 

eenmalige inkomsten (30 % van de kosten) als “Standaard Affiliate” over de klanten die door 

jouw wervingsacties deelnemen aan Offline Workshops – Cursussen – Masterclasses en 

Lezingen. 

Weet dat de D.O.E.N.®ers Academie alleen maar zal blijven groeien en er steeds meer 

informatie, tips, checklists, actieplannen en Online WORKshops bij zullen komen, zodat een 

abonnement voor de abonnees zeer aantrekkelijk zal blijven. 

Hieronder staat een tabel waarin ik je enkele programma’s laat zien die na Corona weer 

gepromoot kunnen gaan worden en welke vergoedingen daar tegenover staan. 

Voor deze promotie is er geen verschil tussen de “Standaard Affiliate” en de “D.O.E.N.®ers 

Affiliate”. 

 

Algemeen Affiliate Verdienmodel 
 

 Kosten 
deelnemer 

Vergoeding 
Affiliate 

30% 

1 
deelnemer 

5 
deelnemers 

     

Gratis Lezing geen € 0 € 0 € 0 

Betaalde lezing € 4,99 € 1,50 € 1,50 € 7,50 

WORKshop D.O.E.N.® € 97 € 29,10 € 29,10 € 87,30 

WORKshop Spreken € 97 € 29,10 € 29,10 € 87,30 

Meerdaagse Spreken € 997 € 299,10 € 299,10 € 1.495,50 

Masterclass Impact Van Spiegelen € 1.497 € 449,10 € 449,10 € 1.347,30 

Masterclass De Kracht Van Gedachten € 1.497 € 449,10 € 449,10 € 1.347,30 
De bedragen zijn exclusief BTW 

 

BONUS: 

De “Affiliate” krijgt bij een jaaromzet van minimaal € 5.000 ook nog een VIP ticket voor één 

van de dag training naar keuze cadeau! 

Bij een omzet van € 10.000 krijgt de “Affiliate” een jaarabonnement voor de D.O.E.N.®ers 

Academie cadeau! 

De jaaromzet = het totaalbedrag dat “jouw” deelnemers betaald hebben aan Peter van 

Asten. Zodra je één van de omzetniveaus hebt bereikt krijg je daarover een e-mail. 
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3.  Voorwaarden waaraan de “D.O.E.N.®ers Affiliate” moet voldoen 

 

Van de “D.O.E.N.®ers Affiliate” wordt verwacht is dat hij/zij een landingspagina op de site in 

gebruik heeft. Die verwijst naar https://www.petervanasten.nl. Deze pagina kan een 

verborgen of een open pagina op zijn/haar site zijn, die voor Google geoptimaliseerd is. De 

pagina moet een wervende tekst over Peter van Asten bevatten. De “D.O.E.N.®ers Affiliate” 

krijgt toegang tot een pagina waarop voorbeeldteksten, beeldmateriaal, video’s etc. staan 

en die gebruikt kunnen worden bij de wervingsacties. 

Let op: gebruik altijd je persoonlijke affiliate link wanneer je verwijst naar een van de  

homepagina’s of landingspagina’s. Deze link begint zo: https://www.e-act.nl/afflog/go?l=. 

Achter het = teken komt jouw persoonlijke unieke affiliate code. Het is ook mogelijk om te 

verwijzen naar andere pagina’s op de site of naar landingspagina’s die speciaal gemaakt 

worden om een bepaalde WORKshop, lezing, Masterclass of webinar aan te prijzen. 

Hierdoor maak je veel meer kans op het werven van nieuwe klanten. 

 

Kernwoorden die gebruikt kunnen worden in je tekst zijn: DOEN, D.O.E.N., uitstelgedrag, 

gedachtenkracht, spreken met passie, spreken voor de zaal, spreken voor de groep, angst 

overwinnen, etc. 

 

Wanneer deze pagina niet meer in gebruik is, omdat hij is weggehaald, en/of omdat de site 

offline is, en/of omdat het bedrijf ophoudt te bestaan, dan eindigt de “D.O.E.N.®ers Affiliate” 

bemiddelingsovereenkomst met de terugkerende beloning. 

De “Standaard Affiliate” regeling blijft uiteraard gewoon bestaan voor de nieuwe klanten. 

De houding die we van een “D.O.E.N.®ers Affiliate” verwachten, is die van een ambassadeur, 

dus positief en wervend ten aanzien van Peter van Asten en al zijn diensten. 

*Alle genoemde bedragen in dit document zijn exclusief 21% BTW 

 

4. Hoe vindt de uitbetaling van de “D.O.E.N.®ers Affiliate” plaats? 

 

Wanneer de affiliate meerdere klanten aanbrengt, starten die steeds op een ander moment 

met hun dienst of abonnement. Iedere maand ontvangt de affiliate een creditfactuur van 

Peter van Asten met daarin de hoogte van het bedrag waarop de affiliate recht heeft voor de 

afgelopen maand (met in achtneming van 14 dagen niet goed geld terug actie) . Uitbetaling 

van de affiliate fees vindt door Peter van Asten plaats in de eerste week van elke nieuwe 

maand. Doordat een klant gebruik kan maken van de 14 dagen niet goed geld terug actie 

https://www.petervanasten.nl/
https://www.e-act.nl/afflog/go?l=
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worden de fees maximaal 60 dagen na betaling door de nieuwe klant aan de affiliate 

uitbetaald. 

De duur van deze uitbetaling is zolang als de aangebrachte klant diensten afneemt van Peter 

van Asten. Zodra voor deze klant het “D.O.E.N.®ers Academie Abonnement” is gestopt, komt 

er dus ook een einde aan de uitbetaling voor deze klant. Wel kan er nog eenmalige 

uitbetalingen volgen als deze klant nog deelneemt aan een WORKshop of Masterclass. 

 

5. Mogelijke redenen voor beëindiging van de “D.O.E.N.®ers Affiliate” 

regeling 

 

Er kunnen verschillende redenen zijn voor Peter van Asten om een einde te maken aan het 

“D.O.E.N.®ers Affiliate” bemiddelingsovereenkomst. 

 

➢ Je bedrijf houdt op te bestaan. 

➢ Je bedrijf blijft bestaan, maar gaat over in andere handen. 

➢ Je niet maandelijks actief bent in wervingsacties voor aankomende Webinars, Online 

WORKshops of Offline Lezingen, Cursussen, WORKshops en Masteclasses. 

➢ Je houding ten aanzien van Peter van Asten is niet (meer) positief in jouw 

wervingsteksten en in de sociale media. 

➢ De pagina op je site die naar Peter van Asten verwijst niet meer bestaat. 

➢ Peter van Asten houdt het recht voor om de “D.O.E.N.®ers Affiliate” de prijzen per 

kalenderjaar aan te passen aan de ontwikkeling in de markt of omdat dit om 

bedrijfskundige redenen noodzakelijk is. 

➢ Peter van Asten houdt het recht voor om de “D.O.E.N.®ers Affiliate” regeling 

eenzijdig stop te zetten om bedrijfskundige redenen, wanneer het bedrijf Peter van 

Asten ophoudt te bestaan of als het in andere handen overgaat. 

 

 

 

Hernen, 01-10-2020 

Peter van Asten 
KvK: 09108129 

 

Peter van Asten 

Broekstraat 37 

6616AB Hernen 

Nederland 


