
 

SAMENWERKING 

Door middel van affiliate kunnen we gemakkelijk samenwerken. Door middel van een affiliate-

link die gekoppeld is aan jouw persoonlijke ID maak je reclame voor Joy Color Art. Je krijgt een 
percentage uitbetaald over de daadwerkelijke verkopen. Via jouw eigen account is alles 

inzichtelijk. Ook als particulier kun je hieraan deelnemen. Je kunt de inkomsten dan opgeven bij 

de inkomstenbelasting onder ‘overige inkomsten’. 

 

 

Affiliate 

 

Aanmelding 

Wanneer je deel wilt nemen aan dit programma kun je je aanmelden via het registratieformuier op 

de pagina www.JoyColorArt.com/affiliate. 

 

Joy Color Art ontvangt deze aanmelding en moet de aanvraag goedkeuren alvorens je deel kunt 

nemen als partner. 

Wanneer de aanvraag is goedgekeurd krijgt je een mail met informatie. Ter info: Deze mails zijn 

op dit moment nog in het Engels en een standaard mail die verzonden wordt vanuit het affiliate 

programma. Er wordt gekeken hoe we dit nog kunnen vertalen en personaliseren in de toekomst. 

 

Wanneer je toegelaten bent tot het programma kun je naar info@joycolorart.com jouw 
bankgegevens mailen waarop wij het opgebouwde bedrag naar over kunnen maken. 

 

Gegevens 

In de mail die je ontvangt na goedkeuring vind je onder andere hoe je je dashboard kunt 

benaderen via jouw account. Dat is de volgende link: www.JoyColorArt.com/my-account/afwc-

dashboard. Deze link vind je tevens via de webshop zelf onder ‘Inloggen’ 

www.JoyColorArt.com/inloggen 

 

Promoten 

In de mail vind je ook jouw ID-nummer en jouw affiliate-link (ook wel referral-link genoemd) 

waarmee je kunt verwijzen naar de webshop. Deze gegevens vind je ook in jouw account. Het ID-

nummer is altijd onderdeel van jouw persoonlijke affiliate-link. Het ID-nummer kun je in de 

accountgegevens wijzigen in bijvoorbeeld jouw bedrijfsnaam als je dat mooier vindt in de link. 

 

In jouw account kun je door middel van de URL generator rechtstreeks links maken naar een 

product of pagina in plaats van de algemene website. Dit is altijd de link van het product op de 

webshop met daarachter: /?ref=(ID).  

 

Vergoeding 

Wanneer klanten op de referral-link klikken wordt dit 30 dagen opgeslagen. Dit betekent dat je 

over elke aankoop die binnen 30 dagen na aanklikken van de link door jouw klant wordt gedaan, 

jij een affiliate-vergoeding ontvangt.  

 

De vergoedingen zijn als volgt: 

• 12,5% over verkoop mallen ontworpen door Joy Color Art: 

https://joycolorart.com/product-categorie/mallenjca/ 

• 12,5% over verkoop online cursus ‘Mandala dot painting’: 

https://joycolorart.com/product/cursus-mandala-dot-painting/ 
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• 12,5% over verkoop DIY pakket – Paars blauw: https://joycolorart.com/product/diy-

pakket-dot-painting-paars-blauw/ 

• 12,5% over universele richtlijn en waxinelichthouderbasis: 

https://joycolorart.com/product/universele-tool-deel-1-stencil-8-segmenten/ en 
https://joycolorart.com/product/universele-tool-deel-2-waxinelichthouderbasis/ 

• 7,5% over alle overige artikelen. 

 
Het is eventueel ook mogelijk om per partner specifieke afspraken te maken als er wensen zijn, 

neem dan even contact met ons op.   

 

Als je inlogt in jouw account kun je onder andere in jouw dashboard zien wat je verkocht hebt en 

wat er uitbetaald gaat worden.  

 

Betaling 

Uitbetaling van de vergoeding gebeurt elke laatste werkdag van de maand over de verkoop van de 

vorige maand op de door jouw aangegeven bankrekening. Je ontvangt dan tevens een factuur (self 

billing) per e-mail op moment van uitbetalen. 
 

In verband met de handmatige administratie van deze vergoedingen wordt er alleen uitbetaald 

vanaf een bedrag van €100,-. Wanneer dit bedrag minder dan €100,- is, wordt er per kwartaal 

uitbetaald. Dit betekent dat als er twee maanden niet is uitbetaald omdat het bedrag nog geen 

€100,- bedraagt, het de derde maand wel wordt uitbetaald.  

 

Betaling wordt gedaan vanaf mijn zakelijke bankrekening bij KNAB op naam van Joyce Funcke.  

 

Voorwaarden 

• Als je partner wordt zal je genoemd worden op onze speciale ‘partner pagina’. Na 

goedkeuring zal je worden voorgesteld op onze sociale media. 

• Joy Color Art behoudt zich het recht om op welk moment en om welke reden dan ook de 

samenwerking te beëindigen. 

• Affiliate dient zich te houden aan de tips en regels die onderaan deze mail staan en na 

aanmelding ook per e-mail worden toegezonden. 

• Vergoedingen over aankopen van de partner zelf worden pas uitbetaald als er ook andere 

vergoedingen kunnen worden uitbetaald. Het affiliate-programma is geen weg om alleen 

korting te krijgen over aankopen in de webshop. 

 

 

Gedragsregels rondom samenwerking 

• Werk volgens de mindset dat we geen concurrenten hebben, maar collega's. We 

werken graag samen en in wederkerigheid. 

• Bedenk dat wanneer je een linkje plaatst naar ons of bezig bent hiermee door middel 

van bijvoorbeeld een verwijzing naar je website of Linktree, je in feite ook werkt 

onder onze naam. 

• Werk in je eigen werk gebied en ga niet verkopen op de pagina of facebookgroep van 

Joy Color Art met jouw eigen link. Het gaat er uiteindelijk om dat je nieuwe klanten 

en verkopen werft. 

• Het is toegestaan om te vermelden dat je onder affiliate voorwaarden werkt. Maak 
alleen reclame voor ons als je ook echt achter onze materialen en producten staat en 

niet alleen voor het geld. We werken graag vanuit eerlijkheid en transparantie.  

• Problemen met klanten lossen wij altijd netjes op. Klant is immers koning. Kom je op 

wat voor manier dan ook in conflict onder de vlag 'Joy Color Art', neem dan altijd 
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contact met ons op. Wij zijn graag op de hoogte, zodat wij eventueel zelf nog kunnen 

handelen in een situatie in plaats van dat wij achteraf horen dat er een klant negatieve 

verhalen over Joy Color Art verteld. 

• Gebruik nooit foto's van internet of van anderen zonder dat je hier toestemming voor 

hebt. Gebruik foto's van je eigen werk. Je mag wel foto's van producten gebruiken die 

je op onze website vindt. Eventueel foto's van Joyce haar werk zijn ook toegestaan als 

je hierbij wel duidelijk vermeldt dat deze gemaakt zijn door Joyce. 

• Kopieer geen werk van anderen of indien je inspiratie gebruikt uit ander werk verwijs 
hier dan naar. 

• Gedraag je in Facebookgroepen en op anderen plaatsen zoals van je verwacht wordt.  

• Twijfel je of iets is toegestaan of over hoe je met een situatie moet omgaan, neem dan 

contact met ons op. We denken graag met je! 

Bovenstaande regels zijn voor ons enorm belangrijk om onze naam hoog te houden. Mochten 

deze regels toch niet worden nageleefd wanneer je werkt onder onze vlag, dan zullen wij helaas 

genoodzaakt zijn je uit te schrijven als partner. Uiteraard ga ik ervan uit dat dit niet nodig zal zijn! 
❤️ 

 

 

 


