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Algemene voorwaarden als Aporta Partner. We zetten ze voor u op een rij 
 

Verdeler korting van 40% + gratis transport 

Als Aporta partner geniet u van een grote korting. Door deze korting heeft  u de mogelijkheid om Aporta producten 

te verkopen aan particulieren en installateurs (bv. schrijnwerkers). 

Indien een particulier een offerte rechtstreeks bij Aporta aanvraagt, wordt de offerte opgemaakt aan brutoprijs 

zonder korting. Indien een installateur een prijs rechtstreeks bij Aporta aanvraagt, wordt een korting van 25% 

toegepast. 

Door de 0% - 25% - 40% regel hebt u als verdeler de mogelijkheid om marge te nemen op de verkoop van ons 

product. Aporta verplicht u niet om een vaste verkoopprijs te hanteren, u beslist zelf het kortingspercentage die u 

per dossier toepast. Als verdeler geniet u ook van de kosteloze levering. 

 

Werking via partners 

Op de website van Aporta staan alle verdelers vermeld. Door deze vermelding hebben potentiële klanten de 

mogelijkheid om u rechtstreeks te contacteren en de aankoop bij u te plaatsen.  Op de website kan u uw vermelding 

in onze lijst met verdelers controleren: www.aporta.be/verdelers 

Bij prijsaanvragen uit uw buurt, zal verzocht worden met u contact op te nemen. 

 

Promotiemateriaal en service 

Als partner geniet u mee van de promotie die door Aporta wordt gevoerd. Om uw verkoopproces maximaal te 

ondersteunen geeft Aporta u een maximum aan informatie. 

 Als verdeler hebt u:   

- Een modeldeur in uw showroom staan 

- Aporta folders om uw klanten te informeren in de showroom 

- Toegang tot de Aporta website met detailinformatie voor de klant 

- Direct contact tot het Aporta sales team, telefonisch en via mail 

- Een staalboek met alle kleuren waarin de vouwdeur kan besteld worden 

- Ondersteuning van ons sales team ter plaatse indien noodzakelijk 

- Ondersteuning om met ons product aan beurzen deel te nemen 

- Foto’s, informatie, logo… die u als verdeler kan gebruiken op uw website en/of sociale media 

- Goede opvolging van ons sales team 

- Snelle levertermijn van maximum 5 werkweken 

- Een garantie van 10 jaar, na aankoop 

- Promotiebudget van 5% pro rata verkoop voorgaande jaar 

- Toegang tot Aporta OneDrive met alle nodige bestanden 
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Promotiebudget 

Om de naambekendheid van Aporta op te waarderen stellen wij een promotiebudget ter beschikking. Dit 

promotiebudget kan aangewend worden voor alle mogelijke vormen van reclame. Enkele voorbeelden; wenst u 

Aporta in een folder te plaatsen? Wenst u Aporta te promoten via sociale media? Wenst u een extra actie op poten 

te zetten om Aporta “in the picture” te zetten? 

Wij bieden u een budget om creatief in te vullen. Het budget omvat 5% op uw totale omzet van het voorgaande 

jaar. Hoe groter uw omzet, hoe groter het vrijgegeven promobudget. 

 

3 acties per kalenderjaar 

Aporta voorziet doorheen het jaar 3 acties. Deze acties worden voorzien om de verkoop van Aporta-vouwdeuren te 

gaan stimuleren. De geplande acties worden steeds door de vertegenwoordiger per mail gecommuniceerd naar de 

verdelers. Hiervoor krijgen de partners de nodige promomaterialen, alles is te vinden op de OneDrive van Aporta 

onder de map “acties/actions”. 
Als verdelers is het interessant om de particulier te stimuleren, om foto’s door te sturen. Zo kunt u als verdeler als 

referentie gebruikt worden.  

 

Vermelding sociale media en website 

Indien u als verdeler foto’s doorstuurt van uitgevoerde projecten, montage van een vouwdeur bij een particulier, 
worden deze gebruikt en geplaatst op onze website met referentie naar u. 

Op onze sociale media wordt u als verdeler gepromoot a.d.h.v. foto’s, leuke weetjes en nuttige informatie, 
uitgevoerde projecten… dit zowel op Facebook, Instagram, als ook op LinkedIn. Wij trachten u als partner met onze 

Facebook- en instagrampagina te volgen, om zo op de hoogte te zijn van al uw nieuwigheden en acties. 
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Om als Aporta Partner aan de slag te gaan, worden enkele zaken van u 

verwacht 
 

Aankoop modeldeur + bijkomend materiaal 

Om als verdeler aan de slag te gaan wordt er verwacht éénmalig een modeldeur aan te kopen. Als partner geniet u 

van een voordelige aankoopprijs. Een modeldeur bedraagt €270 en deze bevat een maximum afmeting van 2180mm 

x 1090mm.  De deur bestaat uit 2 verschillende kleuren, voorkant en achterkant verschillend, gekozen door de 

verdeler. Na aankoop van deze modeldeur, wordt deze gepresenteerd tussen alle andere modeldeuren in uw 

showroom.  

Ook verwacht Aporta dat de stalenboeken en brochures telkens kunnen worden voorgelegd. Indien er geen 

voorraad meer is, kan er telkens contact opgenomen worden met ons sales team om deze binnen te brengen of 

op te sturen. 

 

Vermelding sociale media en website 

Op uw website wordt het nodige gedaan om Aporta te vermelden, dit door het plaatsen van Aporta-logo, 

fotomateriaal, nodige informatie. Deze zullen telkens door ons aangeleverd worden en kunt u ook terugvinden in 

OneDrive.  

Indien u een Facebook- en/of instagrampagina hebt als verdeler, wordt gevraagd om de Aporta-pagina te volgen. 

Worden acties langs deze weg meegedeeld naar klanten toe, wordt deze acties door u gedeeld op uw pagina, als 

ook via LinkedIn 

 

 

 

Wij verheugen ons alvast op een succesvolle samenwerking. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Algemeen directeur  

Pieter Vandersteene,  Handtekening  verdeler, 
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