
Het is de aanbevelende partner niet toegestaan om tijdens een gesprek met een mogelijke 
opdrachtgever meer dan één aanbeveling te doen; dit om het persoonlijke karakter van het advies 
te benadrukken. Tijdens een vervolg gesprek kan natuurlijk wel  weer een nieuwe aanbeveling 
gedaan worden.

De aanbevelende partner kan een partner in gedachten hebben, maar ook een partner zoeken 
binnen het partnernetwerk. De aanbrengende partner heeft de verplichting de lead(case) vooraf 
met de aanbevolen partner te bespreken; dit om vast te stellen of deze de lead op zich kan en 
wil nemen. Daarbij kan ook gecontroleerd worden of de afgesproken fee correct op de 
partnerpagina vermeld is. Het is partners toegestaan afwijkende fee-afspraken te maken. 
Afwijkende fee-afspraken moeten per e-mail bevestigd worden en in cc worden doorgestuurd 
naar admin@partnerleads.nl.

Is de aanbevolen partner akkoord gegaan met het uitvoeren van de case dan zal vervolgens de 
aanbevelende partner zijn contactpersoon een e-mail sturen met daarin de contactgegevens van 
de aanbevolen partner. Deze e-mail moet in cc worden doorgestuurd naar de aanbevolen partner 
en in bcc naar admin@partnerleads.nl.

De lead mag maar één keer binnen het partnernetwerk worden uitgezet; het is dan ook raadzaam 
dat de aanbevelende partner een goede keuze maakt betreffende de aan te bevelen partner.  Een 
aanbevolen partner ontvangt maandelijks een overzicht met ontvangen leads. Hij/zij werkt daarin 
de status van de actuele leads bij en retourneert de lijst vervolgens binnen 7 dagen aan admin@
partnerleads.nl. In de daaropvolgende week ontvangen beide partners een actueel overzicht van 
zijn/haar aanbevolen en openstaande leads. Als uit het overzicht blijkt dat een aanbevolen lead 
heeft geleid tot een opdracht mag de aanbevelende partner voor de afgesproken fee een factuur 
sturen aan de aanbevolen partner. De aanbevolen partner voldoet deze factuur zodra hij/zij de 
eerste betaling van de opdrachtgever heeft ontvangen.

Mochten er zich tijdens trajecten conflicten voordoen dan kan een partner zich richten tot de 
arbitragecommissie van de Stichting Partnerleads.

Het is een partner uitdrukkelijk verboden derden (niet zijnde partners) inzage te geven in-/toegang 
te geven tot het afgeschermde websitegedeelte van www.partnerleads.nl.

Door op Registreren te klikken gaat u akkoord met ons reglement en de bijbehorende jaarlijkse 
contributie. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en zonder opzegging 
automatisch met 1 jaar verlengd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Ook de Stichting Partnerleads kan het lidmaatschap van een partner opzeggen. Dít kan als een 
partner zich niet houdt aan de gemaakte afspraken dan wel geen constructieve bijdrage levert in 
zijn regio.
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