
Word partner 
van b-lazy! De beste kwaliteit Een scherpe prijs Snel geleverd



Al ruim 5 jaar verkopen wij vanuit b-lazy 
een brede range aan geweldige relax 
producten; zoals hangmatten, vuurkorfen 
en buitenkeukens. Wij zijn aanwezig op 
verscheidene marketplaces, zoals Bol.com 
maar verkopen ook via onze eigen webshop 
b-lazy.com. Bij b-lazy willen we eigenlijk 
maar 1 ding: de klant blij super blij maken en 
daarmee de beste outdoor relax webshop van 
Europa worden! Dat doen wij door uitmuntende 
klantenservice, de mooiste outdoor producten 
en de beste partners. Want groeien doe je niet 
alleen, dat doe je met elkaar!

Over b-lazy Zo werken wij onder andere met:







De mensen waarmee we samenwerken, 
willen we natuurlijk belonen. Als je met 
B-Lazy samenwerkt via ons affiliate 
programma, krijg je als beloning voor jouw 
B-Lazy promotie een commissie voor elke 
aankoop die via jou wordt gedaan. Meld je 
aan en word partner via onderstaande link:
blazy.tapfiliate.com

Commissie tot 9%
Voor elke aankoop ontvang je een commissie tot 9%. 
Deze geldt op de totale aankoop.

Maandelijkse uitbetaling
De verdiende comissie wordt netjes maandelijks 
uitbetaald.

Toegang tot honderden producten
Al onze artikelen zijn beschikbaar voor het 
partnerprogramma. Zo vind je altijd een product dat 
bij je past. 

OVER HET B-LAZY 
PARTNERPROGRAMMA Ons affiliate programma in het kort



Omdat kwaliteit en service zo belangrijk zijn 
voor ons kijken we hier ook naar bij onze 
partners. Maar nog veel belangrijker voor 
ons is: hoe kunnen we met elkaar groeien?

Hoe actief is de partner bezig met marketing? 
Waarbij wij met name geïnteresseerd zijn in het 
maken van content op social media of blogs.

Wat voor producten biedt de partner op dit 
moment reeds aan in de categorie van b-lazy?

Hoe kunnen we gezamenlijk optrekken om 
meer klanten voor beide partijen te realiseren? 
Bijvoorbeeld door gezamenlijke marketing 
activiteiten of cross-selling.

Wat zoeken wij in 
een partner?

Daarom zoeken wij het volgende in een 
partner van b-lazy:



Omdat een partnership van twee kanten 
moet komen willen wij onze partners ook 
helpen met hun groei, naast de geweldige 
producten die wij kunnen bieden.

Wat kan b-lazy 
bieden?

Een greep uit de mogelijkheden 
waarbij wij zouden kunnen assisteren:

De creatie en delen van marketing content, 
zoals banners, social posts en blogs.

Assistentie bij klantvragen en retouren

Directe verzending naar de klant vanuit het 
b-lazy magazijn (onder bepaalde voorwaarden)



Dus wordt partner bij  
b-lazy en groei mee

Neem contact op met Bart via info@b-lazy.com

colofon
www.b-lazy.com
Europalaan 44
9800 Deinze

E-mail: info@b-lazy.com
Telefoon: +32 473 49 49 90


