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VOORWOORD
Beste affiliate van SWIMM, 

Welkom bij het Affiliate Programma van SWIMM. In deze 
handleiding leggen we je stap voor stap uit hoe dit program-
ma werkt en hoe jij geld kan verdienen door SWIMM te pro-

moten bij jouw volgers! 

De ambitie van het Affiliate Programma is vrij simpel: elke 
dag een beetje beter worden samen met onze enthousiaste 

gebruikers. 

Om je aan te melden voor ons Affiliate Programma ga je naar 
de registratiepagina. Nadat we gevalideerd hebben of je in 
aanmerking komt om mee te doen met het programma, kan 

je meteen beginnen met promoten!

We hopen dat deze handleiding je alle handvaten geeft, om 
gemotiveerd aan de slag te gaan. Als je nog vragen hebt, 

horen we dat graag. 

Veel succes met promoten!

2

https://swimm.referralrock.com/v2/2/register
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1. ALGEMEEN
1.1. INTRODUCTIE SWIMM
Hallo wij zijn SWIMM, een innovatief en 
fris bedrijf, dat stiekem veel te veel houdt 
van een gezonde leefstijl en zwemmen. 
Wij zijn trotse ouders van de Intelligent 
Pool. Dit is een compact zwembad met 
een ingebouwd tegenstroom systeem. 
Het zwembad laat je onverplaatsbaar 
baantjes trekken in bijvoorbeeld je eigen 
tuin. De opbouw, de afmetingen, alles is 
afgestemd op de ultieme zwemervaring. 
Dit allemaal zodat onze klanten het hele 
jaar door heerlijk kunnen zwemmen in 
hun eigen omgeving.

Als enthousiasteling weet jij waarschijn-
lijk al hoe gezond zwemmen voor je is. 
De kans is zelfs groot dat je op een feest-
je, barbecue of andere sociale gelegen-
heid al aan iedereen verteld over je ge-
zonde en sportieve lifestyle en wat daar 
de voordelen van zijn: gezond en vitaal 
ouder worden! Al je sportieve doelen 
behalen! Of allebei! 

Wij geloven net als jij in de kracht van 
zwemmen en een gezonde lifestyle. Het 
is dan ook ons grote doel om zwemmen 
toegankelijk te maken voor een hele gro-
te groep mensen. En daar hebben we jou 
graag bij nodig.  

1.2. WAAROM HET AFFILIATE PRO-
GRAMMA?
Mond-tot-mondreclame is voor ieder 
bedrijf belangrijk. Maar wij denken dat 
SWIMM wel een heel leuk product heeft 
om over te vertellen. We merken dat 
vrijwel al onze gebruikers ontzettend 
trots zijn op deze investering in hun ge-
zondheid. Ze hebben het graag met hun 
familie, vrienden en collega’s over het 
zwembad. 

Steeds meer klanten komen bij ons bin-
nen via ambassadeurs. Voorheen be-
dankten we deze merkambassadeurs 
met bijvoorbeeld een dinerbon, om 
onze waardering te uiten voor het ver-
trouwen in ons bedrijf.
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Nu is het Affiliate Programma in het leven geroepen om 
meer structuur aan te brengen in de beloningen en om zo 
fans van SWIMM extra te motiveren om ons mooie pro-
duct te promoten binnen hun netwerk en bij hun publiek.

Bij SWIMM geloven we in specialisme en in service. Daar-
bij hoort een sterk Affiliate Programma, waarbij we graag 
een langdurige relatie willen opbouwen met onze gebrui-
kers. 

1.3. HOE WERKT AFFILIATE MARKETING?
Een affiliate (bij dit programma ‘de affiliate’ genoemd) is 
iemand die andermans producten promoot in ruil voor een 
commissie.

Bij affiliate marketing betaal je een vergoeding aan men-
sen die klanten aanleveren. De affiliate vertelt over een 
dienst of product op zijn/haar website of binnen zijn/haar 
netwerk en verdient commissie als er een aankoop wordt 
gedaan.

Iedere affiliate krijgt een unieke link die hij/zij via zijn/haar 
website, blog, youtube-kanaal, etc. kan delen met zijn/
haar volgers of anderen waarvan hij/zij denkt dat de Intel-
ligent Pool een meerwaarde kan zijn. 

Zodra iemand op deze link klikt, en later een Intelligent Pool 
koopt, kunnen wij met software inzien waar deze nieuwe 
klant vandaan is gekomen. Ook al koopt deze nieuwe klant 
pas na 9 maanden een Intelligent Pool, dan nog steeds 
kunnen wij zien welke affiliate deze klant heeft aangedra-
gen. En die affiliate ontvangt dan nog steeds de beloning. 

Belangrijk om te begrijpen is dat er enkel beloningen uitge-
deeld worden bij succesvolle verwijzingen. Dit betekent in 
ons geval de aankoop van een Intelligent Pool.  

1.4. WAAROM HET SWIMM AFFILIATE PROGRAMMA?
De Intelligent Pool is een luxe product en een flinke investe-
ring. Het voordeel daarvan is dat daar ook een grotere be-
loning bij hoort! Affiliates die serieus aan de slag gaan met 
het promoten van de Intelligent Pool, kunnen binnen korte 
tijd al een grote som geld verdienen. De complete belo-
ningsstructuur staat beschreven in het volgende hoofdstuk. 

Het enige dat de affiliate hoeft te doen is enkel een unieke 
link die hij/zij via zijn/haar website, blog, youtube-kanaal, 
etc. kan delen met zijn/haar volgers of anderen waarvan 
hij/zij denkt dat de Intelligent Pool een meerwaarde kan 
zijn en daarna wachten op een mooie commissie. Het res-
terende verkooptraject neemt SWIMM namelijk compleet 
op zich! Makkelijk verdient, toch?
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2. BELONING & BETALING
2.1. JOUW BELONING
“Allemaal leuk en aardig natuurlijk, die mooie doelen & ambitites. Maar 
what’s in it for me?” vraag je je af? De beloningsstructuur van een Affili-
ate Programma is erg belangrijk en moet er natuurlijk voor zorgen dat 
jij het de moeite waard vindt, om onze producten te promoten. In deze 
paragraaf lichten we dit toe. 

Als SWIMM een nieuwe klant ontvangt, die overgaat tot koop, via een 
persoonlijke link van een affiliate, dan ontvangt de affiliate een commis-
sie van 750 euro.

2.2. UITBETALING VAN DE BELONING
Een succesvolle verwijzing erkennen wij op het moment van opdracht-
bevestiging. Je ontvangt vervolgens een e-mail waarin we je vragen 
je bankgegevens aan ons te laten weten zodat we de beloning naar je 
kunnen overmaken.

De beloningen worden eens per kwartaal uitgekeerd:

1 april
1 juli
1 oktober 
1 januari 

De commissie wordt pas uitgekeerd als de eerste termijn is betaald. 
De eerste termijn wordt 8 weken voor aanvang van het project gefac-
tureerd. Het kan soms dus best even duren vanaf het moment van op-
drachtbevestiging. Houd hier rekening mee. Je kunt te allen tijde je nog 
uit te keren bonussen inzien in je persoonlijke dashboard.

Een voorbeeld: 
In januari klikt een volger van jou op jouw link in je blog. 
Deze nieuwe klant bevestigt de opdracht in maart. 
Het project wordt uitgevoerd in augustus.
De eerste termijn wordt betaald in juni. 
Jij ontvangt je betaling op 1 juli. 

2.3. HOE WORDT JE UITBETAALD
Bij iedere succesvolle verwijzing wordt de sale gekeurd. Dit kan maxi-
maal drie werkdagen duren. Dit is om fraude uit te sluiten. Iedere sale 
wordt handmatig door één van onze medewerkers goedgekeurd. Op 
het moment dat de sale is goedgekeurd, verandert de status van de ver-
wijzing in het dashboard naar ‘goedgekeurd’. Hierover krijg je per mail 
een update en vanaf dat moment kun je in je dashboard zien wanneer 
je de uitbetaling van de beloning kunt verwachten, zie het voorbeeld op 
de volgende pagina.

Ook ontvang je een e-mail waarin we je feliciteren met je succes en 
waarin we je vragen contact met ons op te nemen om je rekeningnum-
mer aan ons door te geven. De beloning zullen we dan per bank naar je 
overmaken.

https://swimm.referralrock.com/v2/2/login
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2.4 HOE LANG EEN VERWIJZING 
GELDIG IS
Vanaf het moment dat een verwij-
zingslink is verzilverd, is deze link 365 
dagen (1 jaar) geldig. 

Voorbeeld: 
In januari klikt een volger van jou op 
jouw link in je blog. 
De nieuwe klant verzilvert deze link op 
1 februari 2022, door het informatie-
pakket te downloaden of een proef-
zwemafspraak te maken. 
De link is geldig tot en met 1 februari 
2023. Vanaf 2 februari 2023 wordt 
deze persoon niet meer erkend als 
doorverwezen persoon en zal er geen 
beloning meer uitgekeerd worden.

Je wordt hiervan op de hoogte ge-
steld door middel van een geautoma-
tiseerde e-mail.
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3. VERWIJZINGEN TRACKEN
3.1. HET SWIMM VERKOOPPROCES
Het standaard verkoopproces van SWIMM bestaat normaal gesproken uit drie 
conversiepunten:

1. Informatiepakket downloaden. 
2. Proefzwemafspraak maken. 
3. Het zwembad bestellen.

Een gemiddeld verkooptraject duurt gemiddeld 3 maanden.

Uitzonderingen
Het kan echter zijn dat iemand enkel een informatiepakket downloadt, maar niet 
komt proefzwemmen en direct over gaat tot aankoop. Of enkel komt proefzwem-
men en geen informatiepakket downloadt. 

Dit maakt niets uit. Zolang de nieuwe klant ergens tijdens zijn aankoopproces op 
jouw link heeft geklikt, wordt deze persoon geregistreerd als jouw “verwijzing”. Jij 
ontvangt dan de beloning zodra deze persoon is overgegaan tot aankoop.

Status van de verwijzing
Binnen je dashboard hebben de drie conversiepunten een naam. Zo kun je te allen 
tijde in het dashboard zien hoe ver je verwijzing is in haar aankoopproces. Je kunt 
dus precies zien wie van je verwijzingen al een informatiepakket gedownload heb-
ben of een afspraak gemaakt hebben om te proefzwemmen. 

Binnen je dashboard hebben deze conversiepunten de volgende benaming:
Wanneer een verwijzing doorgaat naar de volgende stap, ontvang je een e-mail 
en notificatie, waarin je op de hoogte wordt gesteld. Je kunt ook altijd inloggen in 
het dashboard om te kijken hoe je verwijzingen het doen. Zie een voorbeeld van 
het dasboard hieronder.

Informatiepakket download Informatiepakket Aangevraagd

Proefzwem afspraak gemaakt Proefzwemmer

Het zwembad bestellen Intelligent Pool Aangekocht

Ziet af van koop Afgewezen



3.2. AAN WIE DE VERWIJZING WORDT TOEGEKEND
Het is belangrijk om duidelijk te communiceren aan wie de verwijzing wordt 
toegekend in sommige complexe situaties die in de praktijk voor zullen komen. 
De meest voorkomende vind je in deze paragraaf.

Verwijzing klikt ook op een verwijzingslink van een ambassadeur
Je weet wellicht dat SWIMM meerdere partnerprogramma’s heeft. Zo is er ook 
het Ambassadeursprogramma voor reeds bestaande klanten van SWIMM. 

In de praktijk kan het voorkomen dat iemand die op jouw link geklikt heeft, ook 
op de link van een ambassadeur geklikt heeft. In feite zal de beloning dan ver-
deeld moeten worden over deze twee links, aangezien zij beide bij hebben 
gedragen aan de succesvolle verwijzing. 

Dit is echter niet zo! Leden van het Ambassadeursprogramma hebben te allen 
tijde voorrang. Mocht iemand dus op beide links klikken, dan krijgt de link van de 
Ambassadeur alle credits. 

Voorbeeld:
• Iemand ontvangt op 1 februari 2022 een link van een ambassadeur & klikt 

hierop.
• De nieuwe klant gaat in de komende weken het hele internet af om alles te 

lezen wat er over SWIMM te lezen valt. Tijdens dit proces klikt hij/zij op één 
of twee links van jou (affiliate). 

• 2 maanden later besluit de nieuwe klant een zwembad te kopen & bevestigt 
de opdracht. 

In dit geval gaan alle credits uit naar de ambassadeur en ontvangt hij/zij dus de 
volledige beloning. 

Verwijzing heeft twee links van leden van het Affiliate Programma
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat iemand twee links heeft van twee verschillende 
affiliates. In dit geval krijgt de affiliate waarvan de link het eerst gebruikt is, de 
volledige credits. Er wordt dus niet gedeeld. 

Let op. Het gaat om welke link het eerst verzilverd wordt, niet welke link het 
eerst ontvangen is. 

Voorbeeld: 
• Iemand ontvangt op 1 februari 2022 van affiliate 1 een link.
• Dezelfde persoon ontvangt op 5 februari 2022 van affiliate 2 een link.
• Deze persoon klikt op 6 februari 2022 op de link van affiliate 2. 
• Affiliate 2 krijgt in dit geval de verwijzing toegekend. 

Je kunt altijd in het dashboard zien welke verwijzingen aan jou zijn toegekend.

3.3. HOE EEN VERWIJZING WORDT GEMETEN & GEVOLGD
Het is natuurlijk belangrijk om te weten hoe jouw verwijzingen worden geregis-
treerd en hoe jij deze zelf kan monitoren. Verwijzingen worden gemeten met 
software die hier speciaal voor ontworpen is. Zonder teveel in te gaan op de 
techniek hierachter, werkt dit als volgt: Dit werkt met een ‘conversion tracking 
script’ dat wordt toegevoegd aan een pagina die aangeeft dat een conversie 
heeft plaatsgevonden. Wanneer een conversie heeft plaatsgevonden wordt dit 
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script geactiveerd. Vanaf dat moment wordt de verwijzing aan jouw link toege-
kend of wordt de status van jouw verwijzing geüpdatet in je persoonlijke dash-
board. Vanaf dat moment kan je de voortgang van jouw verwijzing volgen in 
jouw persoonlijke dashboard.

Een verwijzing toegekend krijgen kan op twee manieren: 

1. Wanneer iemand via jouw link een informatiepakket download. 
Wanneer iemand, na het klikken op jouw link, een informatiepakket downloadt 
op de website, wordt het ‘conversie script’ geactiveerd. Deze laat ons weten 
dat iemand via jouw link geconverteerd heeft. Vanaf dit moment wordt deze 
persoon geregistreerd als jouw verwijzing.

- In de meeste gevallen is dit het eerste conversiemoment. 

2. Wanneer iemand via jouw link een afspraak maakt om te komen proef-
zwemmen. 
Iemand kan via een formulier op onze website een afspraak maken om te komen 
proefzwemmen. Deze persoon hoeft hiervoor niet persé eerst een informa-
tiepakket te downloaden. Op het moment dat iemand via jouw link een proef-
zwem-formulier invult, wordt deze geregistreerd in jouw persoonlijke dash-
board.

Iemand kan natuurlijk ook gewoon mailen of bellen met SWIMM om een af-
spraak te maken voor een proefzwemsessie. Dit is helaas niet te meten door 
onze software, als deze persoon nog niet in ons systeem geregistreerd staat als 
verwezen persoon. Iemand moet dus via het formulier op de website converte-
ren, of op het moment van telefonische afspraak al eens een informatiepakket 
gedownload hebben via een Ambassadeurslink.

- Vaak is dit het tweede conversiemoment. Het kan ook het eerste conversiemo-
ment zijn. Dit gebeurt als iemand, zonder eerst het informatiepakket te down-
loaden, toch een afspraak maakt om te komen proefzwemmen. 

Het is daarbij belangrijk dat de conversie in dezelfde sessie plaatsvindt. Wan-
neer iemand de website afsluit en later op eigen initiatief weer op de website 
van SWIMM komt en dan pas een formulier downloadt (dus niet direct via jouw 
link), wordt deze persoon niet geregistreerd als jouw verwijzing, ook al heeft 
deze persoon wel ooit op jouw link geklikt.

Twee voorbeeldsituaties:
Situatie 1:
- Persoon A klikt op de verwijzingslink van Affiliate B.
- Persoon A bekijkt de landingspagina en verlaat de website zonder een infor-
matiepakket downloaden.
- Persoon A komt drie dagen later op eigen initiatief weer op de swimm.nl-web-
site terecht, zonder wederom op een verwijzingslink te klikken en download een 
informatiepakket.
- Persoon A wordt niet geregistreerd als een verwijzing van Affiliate B.
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Situatie 2:
- Persoon A klikt op een verwijzingslink van Affiliate B.
- Persoon A bekijkt de landingspagina en vult een formulier in met 
zijn of haar contactgegevens. De doet hij/zij in één sessie, zonder de 
website af te sluiten.
- Persoon A wordt wel geregistreerd als verwijzing van Affiliate B.

Vanaf het moment dat de verwijzing aan jou is toegekend, kan je de 
voortgang volgen in je persoonlijke dashboard:

1. Status van ‘informatiepakket gedownload’ naar ‘proefzwem-
mer’
Wanneer iemand via jouw link een informatiepakket gedownload 
heeft, zal de status in het persoonlijke dashboard op ‘informatiepak-
ket gedownload’ staan. 

Wanneer iemand een proefzwemafspraak maak via de website, 
telefoon of mail, wordt deze status geüpdatet naar ‘proefzwemmer’.  
Zodra de afspraak bevestigd is door onze salesmedewerker in Out-
look, wordt het conversiescript weer geactiveerd en wordt de status 
van de verwezen persoon automatisch aangepast. 

2. Status van ‘proefzwemmer’ naar ‘Intelligent Pool aangekocht’
De verwezen persoon heeft opdrachtbevestiging gegeven en gaat 
het zwembad aanschaffen. Wanneer dit gebeurt, registreert een van 
onze sales medewerkers dit in ons CRM-systeem.

Het conversiescript wordt wederom geactiveerd en de status van de 
verwezen persoon in jouw persoonlijke dashboard wordt automa-
tisch aangepast van ‘proefzwemmer’ naar ‘Intelligent Pool aange-
kocht’. Vanaf dit moment heb je een succesvolle verwijzing te pak-
ken!

3. Status van ‘informatiepakket gedownload’ naar ‘Intelligent 
Pool aangekocht’
Het komt soms voor dat iemand, zonder eerst te proefzwemmen, 
direct een Intelligent Pool aankoopt. In dit geval veranderd de status 
van de verwezen persoon direct van ‘informatiepakket gedownload’ 
naar ‘Intelligent Pool aangekocht’. Dit is niet gebruikelijk.

Wat als iemand een Intelligent Pool koopt zonder een informatie-
pakket te downloaden óf eerst te proefzwemmen? 
In principe wordt de verwijzing dan aan niemand toegekend. Echter, 
als jij aan kan tonen dat deze persoon door jou verwezen is (en deze 
persoon bevestigt dat), kennen we de verwijzing alsnog handmatig 
aan jou toe.  

4. SPELREGELS
4.1. SWIMM PROMOTEN
Om succesvolle verwijzingen te realiseren, wil je de Intelligent Pool natuurlijk 
promoten! Dit kan op vele verschillende manieren. De een zal hier actiever mee 
aan de gang gaan dan de ander. Om het voor iedereen eerlijk te maken om 
onze producten te promoten zijn er een aantal spelregels waar iedereen zich 
aan moet houden. 

Heb ik een website nodig? 
Nee! Je kan ook links doorsturen via het dashboard. Hier heb je geen website 
voor nodig. Een website kan natuurlijk wel leiden tot veel meer nieuwe klanten. 

Spelregel 1. 
Als je een website hebt, bevat deze geen verboden content en past geen onge-
oorloofde praktijken toe, zoals cookie dropping*. 

*Zie hier wat cookie dropping betekend.

Spelregel 2
Het is niet toegestaan om betaalde advertenties te runnen, via bijvoorbeeld 
Google Ads of Facebook Ads. Er mag alleen met gratis content gepromoot wor-
den. Zo heeft iedereen gelijke kansen. 

Spelregel 3
Banners en ander promotiemateriaal voor op je website of voor andere promo-
tie activiteiten worden op aanvraag gemaakt door ons eigen content team. Het 
is niet toegestaan om dit zelf te produceren. 

Spelregel 4
Het is niet toegestaan om sub-affiliates in te schakelen. Dit zijn mensen die weer 
voor jou, SWIMM promoten. Jij bent onze affiliate en alleen aan jou hebben we 
goedkeuring gegeven om geld te verdienen. 

Spelregel 5
Het is niet toegestaan om domeinnamen te registreren die lijken op, verwant zijn 
aan of een misspelling zijn van onze merknaam: SWIMM óf Intelligent Pool. 

Spelregel 6
Het plaatsen van misleidende reclame door de affiliate is niet toegestaan. De 
affiliate is verplicht zich te houden aan in Nederland geldende wet- en regelge-
ving, waaronder de Nederlandse Reclame Code en (andere relevante reclame-
codes).

Spelregel 7
Het vertonen van promotionele of wervende uitingen op websites en/of andere 
media die een haatdragend, erotisch of pornografisch karakter hebben, is niet 
toegestaan. 

Spelregel 8
Het uitvoeren van promotie via ongevraagde elektronische communicatie via 
e-mail, sms of een vergelijkbaar medium (“spam”), is niet toegestaan.

https://onlinemarketingagency.nl/marketingtermen/cookie-dropping/
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5. PROMOTIEMATERIAAL 
5.1.  SWIMM BEELDBANK
Speciaal voor jou hebben wij een beeldbank sa-
mengesteld, waarvan jij als ambassadeur gebruik 
kan maken. In deze beeldbank vind jij: afbeeldin-
gen, video’s, template teksten. 

Hoe kan ik gebruik maken van dit promotiema-
teriaal? 
Via het dashboard kun je direct doorklikken naar 
de beeldbank. Deze vind je rechtsboven in je 
scherm. Zie onderstaande schermafbeelding. 

5.2. PERSOONLIJKE TESTIMONIAL 
Wil je unieke content die alleen jij kan gebruiken? 
Dat kan! Ons content team komt graag bij je op 
bezoek om een gave video en/of foto’s te maken. 

Neem contact op met affiliate@SWIMM.nl om een 
afspraak te maken.

5.3. OVERIGE MOGELIJKHEDEN
Heb je zelf goede ideeën voor promotieacties of 
campagnes? Laat het ons vooral weten. 
Via een aanvraag bij ons affiliate team. We den-
ken graag met je mee over promotieacties. 

Spelregel 9
Toolbars om de bezoekers van de website van SWIMM door te sturen via een affili-
ate link, zijn niet toegestaan.

Spelregel 10
Promotionele of wervende uitingen in pop-up, pop-under, cookie dropping, frames, 
iFrames, site overlay of vergelijkbare vensters en technieken, zijn niet toegestaan. 

Bij overtreding van deze spelregels is SWIMM gemachtigd om direct de samenwer-
king te ontbinden.

Weet je niet zeker of jouw promotie wel of niet is toegestaan? Stuur dan een mail 
naar affiliate@SWIMM.nl. 

4.2. MISLEIDING
De informatie op de website van de promoter mag in geen enkele vorm leiden tot 
misleiding van de klant. Het moet voor de bezoeker altijd duidelijk zijn dat de web-
site niet van SWIMM is en de verkoop wel via SWIMM gaat. Het registeren van do-
meinnamen die specifieke termen bevatten, of deze termen met spelfouten, is niet 
toegestaan.

Naast website activiteiten, geldt dit natuurlijk ook voor alle andere promotie activi-
teiten. 

4.3. FRAUDE
Fraude is natuurlijk niet toegestaan en wordt actief gemonitord. In geval van fraude 
zal de samenwerking per direct beïndigd worden. 

Dit zijn de meest voorkomende fraudegevallen:

1. Zelf-Verwijzingen: Deze vorm van fraude doet zich voor wanneer iemand zich-
zelf verwijst. Dit is de meest voorkomende vorm van doorverwijsfraude, omdat 
zelfverwijzers kunnen worden beloond als zowel de verwezen persoon als de 
doorverwijzer.

2. Dubbele verwijzingen: Deze vorm van fraude doet zich voor wanneer dezelfde 
persoon zich meer dan eens aanmeldt als doorverwijzer. Onze fraude regels kun-
nen controleren op dubbele e-mail adressen, externe ID’s, en telefoonnummers.

3. Geblokkeerde domeinen: Sommige domeinen sturen spam of verkeer van lage 
kwaliteit of worden uitsluitend gebruikt voor het delen van links/codes. We zijn in 
staat om specifieke domeinen te blokkeren. Als je een bepaald domein wilt blok-
keren, neem dan contact op met affiliate@SWIMM.nl.

4. Limiet voor doorverwijzingen: Onrealistisch veel links versturen naar compleet 
willekeurige mensen. Dit kan ook worden verstaan onder ‘spam’.   

Als dit gedetecteerd wordt, zul je direct verbannen worden van het programma. 

TIP
Om SWIMM nog beter te kunnen promoten, adviseren we je om gebruik te maken 
van onze beeldbank. Het is toegestaan om foto’s/video’s te gebruiken en te delen 
met jouw volgers. Zie hoofdstuk 7 voor meer informatie. 

mailto:affiliate@SWIMM.nl
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6. AAN DE SLAG
6.1. AANMELDEN VOOR HET AFFILIATE PRO-
GRAMMA
Aanmelden voor het Ambassadeursprogramma is 
heel eenvoudig:

Stap 1. Ga naar onze speciale aanmeldpagina en 
meld je aan.
Stap 2. Wacht geduldig; je aanvraag wordt in be-
handeling genomen door het affiliate team. 
Stap 3. Zodra je aanvraag is goedgekeurd ont-
vang je een e-mail en kun je aan de slag!

FILMPJE -      https://youtu.be/2tmhiPXYV

Door je aan te melden ga je akkoord met de alge-
mene voorwaarden van het programma. Deze zijn 
hier te vinden.   

6.2. Inloggen in je persoonlijke dashboard

FILMPJE - https://youtu.be/eziBAlS-MtY

6.3. Je eerste links versturen

FILMPJE - https://youtu.be/mXrYT7SMxdM

6.4. Promotiemateriaal downloaden

FILMPJE - https://youtu.be/J9PcHEnRE2g

 

BEKIJK HIER DE VIDEO UITLEG

BEKIJK HIER DE VIDEO UITLEG

BEKIJK HIER DE VIDEO UITLEG

BEKIJK HIER DE VIDEO UITLEG

7.  RESULTATEN MONITOREN
7.1. VERWIJZINGEN INZIEN
Monitoren van je verwijzingen
Je kunt te allen tijde al je verwijzingen inzien en de voortgang bekijken via jouw per-
soonlijke dashboard. Log in met je persoonlijke inloggegevens en navigeer naar 
‘mijn verwijzingen’. 

7.2. BELONINGEN INZIEN
Monitoren van je beloningen
Op elk moment kun je je beloningen inzien en de voortgang bekijken via jouw per-
soonlijke dashboard. Log in met je persoonlijke inloggegevens en navigeer naar 
‘mijn beloningen’.

BEKIJK HIER DE VIDEO UITLEG

BEKIJK HIER DE VIDEO UITLEG

https://swimm.referralrock.com/v2/2/register
https://swimm.referralrock.com/v2/2/terms
https://youtu.be/3DlCjRR7D_0
https://youtu.be/CZPOGUts0Kg
https://youtu.be/G4unvvuoVAM
https://youtu.be/yvnDQ0Prbig
http://Log inhttps://swimm.referralrock.com/v2/2/login
https://swimm.referralrock.com/v2/1/login
https://youtu.be/7n-7AANN63w
https://youtu.be/isG3z0vxG9E
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8. INSTELLINGEN AANPASSEN
8.1. PERSOONLIJKE GEGEVENS 
Mocht je je persoonlijke gegevens aan willen passen dan kan dat in je persoonlijke 
dashboard. Log in met je persoonlijke inloggegevens en navigeer naar ‘account’ en 
vervolgens naar ‘update profiel’.

9. BEST PRACTISES & TIPS
Tip 1 
Schrijf een review en plaats deze op 
het internet! 

Vrijwel iedereen die geïnteresseerd is 
in een Intelligent Pool, gaat eerst op in-
ternet zoeken naar goede recensies en 
reviews. Heb je al eens ooit in een Intel-
ligent Pool gezommen? Schrijf dan over 
je ervaring! Als ze van een SWIMM-ge-
bruiker kunnen lezen hoe fijn het is om 
een Intelligent Pool te zwemmen, is de 
kans groot dat ze op jouw link klikken! 

Tip 2
Gebruik ons promotiemateriaal om 
mensen enthousiast te maken. 

Tip 3
Maak gebruik van ons aanbod om een 
persoonlijke testimonial video te laten 
maken door ons content team. Hier-

mee heb je ten eerste een gaaf pro-
motiefilmpje en ten tweede direct pro-
fessionele foto’s van jezelf. Deze kan 
je weer gebruiken om andere mensen 
enthousiast te maken! 

Tip 4
Nadat iemand is komen proefzwem-
men, kan je hem of haar vragen hoe zij 
het ervaren hebben. Vaak zijn mensen 
direct na het proefzwemmen het meest 
enthousiast! Dit kan natuurlijk wel al-
leen bij mensen uit je eigen netwerk die 
je ook daadwerkelijk kent. 

Tip 5
Doe het voor de lange termijn! Een 
standaard sales proces bij SWIMM 
duurt zo’n 3 maanden. Het kan dus best 
even duren, voordat je succesvolle ver-
wijzingen krijgt. Raak hierdoor niet ont-
moedigd. 

10. COMMUNICATIE
Hoe wij jou op de hoogte houden van alles wat er speelt in 
het programma, hoe jij contact op kan nemen met ons en 
alle antwoorden op de meest gestelde vragen, lees je in dit 
hoofdstuk.

10.1. HOE JE OP DE HOOGTE GEHOUDEN WORDT
Als lid van ons Affiliate Programma proberen we jou te 
allen tijde zo goed mogelijk om te hoogte te houden van 
ontwikkelen & resultaten. Zo heb jij te allen tijde een goed 
zicht op jouw verwijzingen en de beloningen die je kan 
verwachten. 

De volgende communicatie kan je van ons verwachten: 
1. Iedere keer dat een van jouw verwijzingen converteert, 
ontvang je een e-mail. 

2. Iedere keer dat een van jouw verwijzingen doorgaat 
naar een volgende fase (bijv. van informatiepakket aan-
vraag naar proefzwemafspraak), ontvang je een e-mail. 

3. Iedere keer dat een van jouw verwijzingen een aankoop 
doet, ontvang je natuurlijk ook een e-mail. 

4. Een maandelijkse e-mail, met een samenvatting van die 
maand. Hierin krijg je een overzicht toegestuurd van het 
totaal aantal verwijzingen dat je verzonden hebt en de 
conversie daarvan. Ook staat hierin hoeveel je verdiend 
hebt. 

5. Wanneer er updates/aanpassingen in het programma 
worden doorgevoerd, word je hier ook via de mail van op 
de hoogte gesteld. 

10.2. VEELGESTELDE VRAGEN
We hebben de meest gestelde vragen voor je op een rijtje 
gezet. Bekijk ze hier. 

10.3. CONTACT MET SWIMM
Gaat er iets mis of heb je verdere vragen? Neem vooral 
contact met ons op! We helpen je graag om het meeste te 
halen uit deze samenwerking. 

Mail: affiliate@SWIMM.nl

https://swimm.referralrock.com/v2/2/login
https://info.swimm.nl/partnerwebsite-swimm-veelgestelde-vragen
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BEDANKT!
hopelijk heeft deze handleiding je 
voorzien van alle informatie die je 

nodig hebt om succesvol aan de slag 
te gaan met het promoten van de 

intelligent pool! 

laten we daarbij vooral niet verge-
ten dat het een product is dat voor 
heel veel mensen een meerwaarde 

kan zijn in hun leven. 

wij wensen je heel veel succes en 
plezier. 

met sportieve groet,

team swimm 
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