
OFFICIEEL DEALER WORDEN
VOORDELEN EN VOORWAARDEN

Sluit je aan bij ons dealernetwerk en profiteer van de vele voordelen!

SHOWROOMDISPLAY
Met ons prachtige showroomdisplay kunnen je klanten zien, voelen en ruiken 
wat een groen dak inhoudt. Plaats het display bij de ingang van je winkel, 
showroom of groothandel of een andere plek naar keuze binnen handbereik 
van bezoekers. Het display is tevens een geweldige aankleding voor je bedrijf.
Let op: Het display is gratis maar blijft eigendom van Groen Dak Compleet. De producten ín het display worden gefactureerd. 

BEDRIJFSVERMELDING
Als dealer word je op onze website vermeld als officiële dealer van Groen Dak 
Compleet. Tevens vermelden wij je bedrijf op al onze socialmediakanalen 
en taggen we je bedrijf regelmatig voor een gegarandeerde toestroom van 
bezoekers naar jouw bedrijf. 
Als dealer dien je op je eigen website ook kenbaar te maken dat je groene daken verkoopt en onze naam te vermelden. Dit kan 
bijvoorbeeld door een informatiepagina aan te maken waarop je potentiële klanten informeert over de vele voordelen, de verschillende
groene daken, subsidies, de aanleg en het onderhoud. Indien gewenst kan Groen Dak Compleet je hierbij helpen.

PROMOTIEPAKKET
Als dealer van Groen Dak Compleet ontvang je een promotiepakket, o.a. 
bestaande uit een baliedisplay, flyers en posters zodat je de klant optimaal kunt 
informeren. Ook krijg je toegang tot ons exclusief digitaal promotiemateriaal 
voor je website en social media.

MARKTBESCHERMING
Als dealer ben je gegarandeerd van exclusief dealerschap in jouw omgeving. 
We zorgen ervoor dat er geen andere dealers van onze producten in de directe 
omgeving rondom jouw bedrijf bevinden. Zo kun je de markt optimaal bedienen 
en heb je geen last van concurrerende dealers in de buurt.

OP REKENING BESTELLEN
Als zakelijke klant bestel je onze producten op rekening en betaal je eenvoudig 
achteraf. Zo houden we het bestelproces zo gemakkelijk mogelijk. De 
betalingstermijn voor onze facturen bedraagt 30 dagen.
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