Bouw-Klik Plus Abonnee 2022

Bouw-Klik Plus Abonnee
€250,00 per kalenderjaar

Als Bouw-Klik Plus Abonnee profiteer je onder andere van:
P Korting na positieve referentie Bouwpartner
P Korting bij Premium Partners
P Club van 2500 ontvangt minimaal 10% korting
P Je eigen Bouw-Klik.nl/webpagina
P Lidmaatschap Zelfstandigen Bouw
P Bouw-Klik sociale media
P Aanbrengpremie nieuwe bouwkracht
P Bouw-Klik bemiddelt ook naar aangenomen werk
P Samen sterk in de regio!
P Bouw-Klik l Plustegoed t.w.v. €125/ €250/ €500
P Scholingssubsidie

P Kosten dienstverlening Bouw-KlikT

Vanaf € 2,75 per gefactureerd uur

Kosten dienstverlening
Voorfinanciering 1e
maandag na factuur*

Voorfinanciering 2e
maandag na factuur*

Geen voorfinanciering.
Betaling in de regel 5e
maandag na factuur*
€ 3,50

Standaard
€ 4,50
€ 4,00
Goede referentie
€ 3,75
€ 3,25
€ 2,75
Bouwpartner
*Factuur wordt verstuurd uiterlijk woensdag na gewerkte week na goedkeuring afrekenstaat

Meer info bij martijn@bouw-klik.nl

P Korting na positieve referentie Bouwpartner
Als Bouw-Klik Abonnee kan je € 0,75 korting krijgen op de kosten dienstverlening na 250
gewerkte uren bij een positieve referentie van jouw opdrachtgever.
De korting gaat in na ontvangst van het ingevulde en positieve referentieformulier.
Het goede referentieformulier is alleen toepasbaar bij aangesloten bouwpartners.
Meer info bij thomas@bouw-klik.nl

1

Bouw-Klik Plus Abonnee 2022

P Korting bij Premium Partners
Bouw-Klik Premium Partners geven Bouw-Klik Abonnees korting.
Kijk op www.bouw-klik.nl/partners

P Club van 2500 ontvangt minimaal 10% korting op nieuwe abonnement
Bouw-Klik Abonnees krijgen voor elke 2500 gewerkte uren 10% op de
abonnementskosten. Alle uren tellen mee voor aansluitende abonnementsjaren.
Bij 5000 – 20%, bij 7500 – 30%, bij 10000 – 40% etc.

P Jouw persoonlijke Bouw-Klik.nl/webpagina
Als Bouw-Klik Abonnee krijg je een persoonlijke webpagina op www.bouw-klik.nl
Op deze pagina kan je foto’s, video’s en andere informatie over jezelf en je bedrijf delen.
Een ideale mogelijkheid om jezelf te profileren en bekend te maken bij Bouwpartners en
particulieren. Een sterke link naar jouw bedrijfswebsite en of sociale media.
Meer info via maarten@bouw-klik.nl

P Gratis lidmaatschap Zelfstandigen Bouw
Als Bouw-Klik Abonnees melden wij jou (gratis) basislidmaatschap aan van Zelfstandigen
Bouw. Daarmee profiteer je van alle diensten en voordelen bij Zelfstandigen Bouw.
Zelfstandigen Bouw biedt samen met Bouw-Klik een interessante betaalbare
ongevallenvoorziening aan. Deze ongevallenvoorziening kost € 120,- (max. uitkering €
100.000,-) of € 240,- (max. uitkering € 200.000,-) zie voorwaarden Zelfstandigen Bouw.

P Bouw-Klik sociale media
Als Bouw-Klik Abonnee kan je meeliften op de diverse sociale media van Bouw-Klik zoals
Linkedin, Twitter, Facebook en Instagram. Jouw persoonlijke bouw en werk gerelateerde
foto’s en video’s zijn zeer welkom. Op verzoek komen wij die op jouw locatie maken.

P Bouw-Klik Abonnee Plustegoed Ter waarde van €125/€250/€500
Per kalenderjaar kom je als Bouw-Klik Plus Abonnee in aanmerking voor onderstaande
Plustegoed vanaf 500 via Bouw-KlikT gefactureerde uren.
Kijk op www.bouw-klik.nl/plus
Van 500 - 1000
Bouw-Klik Plustegoed
Brons
Van 1000 - 1500
Bouw-Klik Plustegoed
Zilver
Vanaf 1500
Bouw-Klik Plustegoed
Goud
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P Aanbrengpremie nieuwe bouwkracht
Als Bouw-Klik Abonnee kan je aanspraak maken op de Bouw-Klik Aanbrengpremie.

Tot € 500,- aanbrengpremie per bouwkracht!
Vraag naar de voorwaarden. Zo dient de nieuwe bouwkracht abonnee te zijn + 1 goede
referentie hebben ontvangen.

P Bouw-Klik bemiddelt ook naar aangenomen werk
Bij Bouw-Klik kan je ook een zoekvraag indienen als je op zoek bent naar een
aangenomen werk of een leuke klus.
Met Bouw-Klik promoten wij regionale Bouwkrachten op de particuliere markt en bij
Bouwpartners die zoekende zijn naar kleine onderaannemers.
Bouw-Klik rekent een acquisitievergoeding van €10,- per gewerkte mandag oftewel €1,25
per gewerkt uur op basis van 8 uur per dag.
Geef door aan martijn@bouw-klik.nl als je hiervoor in aanmerking wilt komen en voor welk
soort aangenomen werk.
Voorbeelden
1) Bouw-Klik werft een particuliere verbouwing van een zolderkamer in Wassenaar en
brengt deze particulier in contact met een passende Bouwkracht.
2) Bouwpartner Heembouw zoekt voor de afbouw van een klein woningbouwproject een
zelfstandige die dit graag wil aannemen. Bouw-Klik selecteert een Bouwkracht.
3) Voor keukenleverancier selecteert Bouw-Klik Bouwkracht voor plaatsen van keukens.

P Samen sterk in de regio!
Als Bouw-Klik Abonnee ben je ambassadeur van Bouw-Klik en daarmee bouwen wij
samen aan een sterk merk. Hierdoor zijn wij gesprekspartner van gerenommeerde
regionale aannemers.
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P Hoe word je Bouw-Klik Plus Abonnee?
Neem contact op met Bouw-Klik via e-mail, telefoon of Whatsapp.
Kijk voor alle contactgegevens op www.bouw-klik.nl/contact
Bouw-Klik (Plus) Abonnee €250,00 per kalenderjaar

Dit verdien je gegarandeerd terug!

Na 250 uur met goede referentie
krijg je als Abonnee een mooi item van

Helly Hansen/ Bouw-Klik
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