
 

  

GROEIEN MET BAMBOE MARKETING 
Regelingen, definities en proces 

Bamboe marketing 
info@bamboemarketing.nl 

Samenvatting 
In dit document vindt u alle regelingen, definities en het proces van het groeipakket van Bamboe 
Marketing. Wanneer u akkoord gaat met de bijbehorende offerte gaat u akkoord met regelingen 

in dit document. 



 

Pagina | 1  
 

Groeien met Bamboe Marketing 
Met het groeipakket is alles mogelijk op het gebied van online marketing. Het kan een totaal pakket zijn 
waarmee uw volledige online marketing wordt beheert. Het kan ook een pakket zijn die zich alleen focust 

op Google AdWords. Het is volledig op maat en daarom is een overleg noodzakelijk waarbij wij u 

belangrijke vragen stellen om erachter te komen hoe het pakket eruit moet komen te zien voor u. 

Om meer te lezen over de mogelijkheden van het groeipakket verwijzen wij u graag door naar de 

volgende links: 

 Groeipakket Google AdWords 
 Alle producten van ons en onze partners 
 Onze basisgids voor online marketing 

1.1 Proces 

1. De eerste stap is om een gesprek aan te gaan waarbij er een aantal vragen moeten worden beantwoord. 
2. Naast het overleg voeren wij een quick-scan uit van uw online marketing situatie. 
3. Op basis van uw antwoorden en de quick-scan maken wij een voorstel. 
4. Dit voorstel overleggen wij in een tweede gesprek. 
5. Vervolgens passen we het voorstel aan op basis van feedback (indien nodig) 
6. We nemen het voorstel nog eenmaal door indien nodig en gaan een contract aan. 
7. Na het aangaan van het contract wordt er een nulmeting (indien van toepassingen) en een plan gemaakt 

samen met u voor de realisatie van de werkzaamheden. 
8. Op afgesproken communicatie momenten vragen wij feedback op onze tussen realisaties en werken we 

samen aan uw online marketing doelstellingen. 

1.2 Looptijd 

De looptijd is variabel en komt in overleg tot stand. Welke looptijd handig is, is namelijk afhankelijk van 
de producten die worden afgenomen. Een website ontwikkelen bijvoorbeeld heeft een duidelijk eindpunt. 

Dit is in tegenstelling tot bijvoorbeeld zoekmachine optimalisatie werkzaamheden of zoekmachine 
advertising waarbij wij maandelijks voor u kunnen optimaliseren. Bij maandelijkse werkzaamheden is de 

looptijd minimaal een jaar. 

  

https://drive.google.com/open?id=169SGGGVXwngcgpwezMuAnPAS9YzsuM3Q
https://drive.google.com/open?id=1I-a3EYlN49EKtgh5TbUysyg8JO3eIfpB
https://bamboemarketing.nl/basisgids-online-marketing/


 

Pagina | 2  
 

1.3 Prijs structuren 

Voor het groeipakket bieden wij de volgende structuren: 

1. Per uur factureren 
2. Vast bedrag (per termijn) 
3. No-cure-no-pay 

Wij staan ook open voor andere structuren mocht u die wensen. 

1.3.1 Per uur factureren 

Een structuur waarbij wij onze uren bijhouden in een Google Sheet die wij met u delen. De uren die 
worden gemaakt worden gefactureerd tegen een afgesproken uurtarief. Dit uurtarief varieert naarmate 

het aantal uren wat u per maand van ons afneemt. 

1.3.2 Vast bedrag 

Een structuur waarbij er een totaalprijs wordt opgesteld voor de werkzaamheden die in het online 
marketing plan staan. 

1.3.3 No-cure-no-pay 

Oftewel een percentage van de winst uit online marketing/ een online marketing kanaal. 

Stel wij beheren Google AdWords voor u en halen daar per maand 5.000 euro omzet voor u uit. De 
AdWords kosten zijn €1000 euro. De winst uit Google AdWords is dan €4000,-. Onze prijs is dan een 

percentage van de €4000, bijvoorbeeld 10% voor het gemak, dan factureren wij €400 euro per maand. 

Een ander voorbeeld is het beheren van de gehele online marketing voor uw bedrijf. Een mogelijkheid is 
om hier een percentage van de winst uit online marketing of de gehele winst af te spreken. 

Belangrijk is om te weten dat deze mogelijkheid niet in elk geval even interessant is. Bij veel bedrijven is het 
onduidelijk wat precies de winst uit een online marketing kanaal / online marketing is en niet iedereen wil winst 
delen. Wanneer we met u om tafel gaan kunnen we overleggen of deze optie interessant is voor u en uw bedrijf. 
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1.4 Uurtarief 

Het standaard uurtarief van Bamboe Marketing is €60 euro per uur. Bij een jaarcontract  kunnen wij dit 

uurtarief verlagen wij naarmate u meer uren van ons afneemt per maand. Voor opdrachten die niet de in 
de vorm van een jaarcontract zijn, wordt het standaard uurtarief van €60 euro gehanteerd. 

Aantal uren per maand Uurtarief Korting 

1 tot 6 €60 0% 

7 tot 14 €58 2.5% 

15 tot 22 €55 8% 

23 tot 32 €50 16% 

32+ In overleg In overleg 

  

Wij houden voor elke klant een administratie bij voor de planning en de gemaakte uren. Het maken van 
deze planning en urenregistratie factureren wij niet. Ook zijn er vaak korte communicatie momenten op 

de mail en over de telefoon die wij niet in deze administratie bijhouden. Hoe meer klanten hoe meer van 

deze communicatie momenten. Dit is de reden waarom wij korting kunnen aanbieden wanneer u meer 
uren afneemt. 

1.5 Facturatie 

Er zijn vier mogelijkheden bij een groeipakket: 

1. Wij sturen een factuur per maand met een betalingstermijn van 14 dagen. 
2. Wij sturen een factuur per kwartaal met een betalingstermijn van 14 dagen. 
3. Wij sturen een factuur voor het totale bedrag met een betalingstermijn van 14 dagen. 
4. U betaalt via een automatische incasso. 

Uw keuze wordt vastgelegd in een bijbehorende offerte. 

1.6 Beëindigen & Afbetaling 

We hanteren bij Bamboe Marketing het beleid dat mocht er wens zijn om het contract te beëindigen is dit 

ten alle tijden mogelijk, echter horen wij graag in een gesprek wat de reden is. Hieronder leest u hoe dat 
geregeld wordt per prijsstructuur. 

1.6.1 Per uur factureren 
Bij deze structuur worden alle werkzaamheden gemaakt door Bamboe Marketing direct vergoed. Als u 

wilt stoppen sturen wij de laatste factuur voor de gedane werkzaamheden en is het contract beëindigd. 
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1.6.2 Vaste prijs 

De prijs basseren wij op een urenschatting en u kunt kiezen of u in termijnen betaalt. Als u het contract 
wil beëindigen brengen wij alleen de kosten voor de gemaakte uren in rekening. Als u vooraf betaalt 

krijgt u dan ook uw betaling – de kosten voor de gemaakte uren terug. 

1.6.3 No-cure-no-pay 

Bij de no-cure-no-pay methode mag u kiezen uit twee structuren, de keuze wordt vastgelegd in een 

bijbehorende offerte: 
1. Wij factureren onze gemaakte uren bij voortijdige beëindiging. 
2. Wij factureren een afbetaalsom van het contract ten hoogte van de laatste maandbetaling of de 

verwachte maandbetaling vermenigvuldigd met het resterende aantal maanden en daar 50% 
van. Voorbeeld: De laatste betaling is €100 euro en er zijn nog 3 maanden over. Om het contract af te 
kopen is 100 * 3 * 0.50 = €150 euro nodig. 

1.7 Verder lezen 

Hier nogmaals de links om meer te leren over de mogelijkheden van het groeipakket: 

 Groeipakket Google AdWords 
 Alle producten van ons en onze partners 
 Onze basisgids voor online marketing 

 

https://drive.google.com/open?id=169SGGGVXwngcgpwezMuAnPAS9YzsuM3Q
https://drive.google.com/open?id=1I-a3EYlN49EKtgh5TbUysyg8JO3eIfpB
https://bamboemarketing.nl/basisgids-online-marketing/

