
Word Eazit-dealer
En profiteer van een aantrekkelijk verdienmodel
Het Eazit-portfolio bij een breder publiek onder de aandacht brengen en hierbij direct profiteren van

aantrekkelijke commissies? Als dealer van Eazit-diensten biedt u klanten betrouwbare
communicatie-oplossingen die wérken en geniet u van uitgebreide en passende ondersteuning. 

Groot merkenaanbod Breed dienstenaanbod Flexibele invulling Aantrekkelijke marges

Of uzelf of Eazit het 1e-lijns contact voor
eindklanten verzorgt bij vragen of
verstoringen

Of Eazit uw klanten mag benaderen voor
cross- en up-selling (waarbij u uiteraard
ook commissie ontvangt bij elke deal)

Bij Eazit vinden we het belangrijk dat u de ruimte heeft uw werkprocessen in te richten op een manier
die 100% bij u past. Zo bepaalt u zelf:

Flexibiliteit als sleutel tot succes
Altijd een werkwijze die bij u past

De hoogte van uw commissie (deze is
omzetafhankelijk)

Of uzelf of Eazit het ownership over de
eindklant heeft

Of uzelf of Eazit rechtstreeks aan de
eindklant factureert

Of uzelf of Eazit de oplevering van de
diensten verzorgt

Of uzelf of Eazit de benodigde
netwerkapparatuur installeert en in beheer
heeft

Op basis van bovenstaande opties hebben wij diverse interessante dealerpakketten samengesteld. Ook
maatwerkinvullingen zijn mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden via 088-355 00 10 voor advies.
Voor support belt u naar 088-355 00 15.

Van landelijk
opererende tot lokale

providers

Uw one-stop-shop
voor communicatie-

oplossingen 

U bepaalt zelf hoe u
in contact staat met

de eindklant

Marktconforme
vergoedingen voor

Eazit-dealers
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Een betrouwbare basis
Alles voor goed geïnformeerde klanten

Altijd een passende oplossing en een langdurige relatie, dat zijn onze uitgangspunten. Als Eazit-
dealer kunt u rekenen op een persoonlijke dienstverlening en een sterke betrokkenheid:

U ontvangt uitgebreide documentatie over de diensten waarvoor u bemiddelt. We voorzien
u van actuele prijslijsten, algemene voorwaarden en hoogwaardige productinformatie, zoals
brochures, beelden en beschrijvingen;

We nodigen u geregeld uit voor online kennissessies. Hierin informeren we u proactief over
ontwikkelingen in de markt en veranderingen binnen ons dienstenaanbod;

Vanzelfsprekend profiteert u van aantrekkelijke aanvullende acties en beloningen bij het
behalen of overtreffen van orderquota;

Bij ons bent u geen nummer. We leveren situatie-afhankelijk advies zodat u uw eigen
klanten naar volle tevredenheid kunt helpen.

Eazit handelt in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. 

Eazit is daarnaast ISO 9001- en ISO 27001-gecertificeerd. Zo weet u dat de privacy van uw klanten te
allen tijde is gewaarborgd en bent u verzekerd van een zorgvuldige omgang met uw bedrijfsgegevens.

Uw klantdata is in veilige handen
Zorgvuldige omgang met uw bedrijfsgegevens

Dealer worden?
Informeer naar de mogelijkheden

088-355 00 10
Advies

IBAN: NL41RABO0329259997
KVK: 34090783
BTW: NL803158142B01

Overige gegevens

VRAAG INFORMATIE AAN

088-355 00 15
Support

www.eazit.nl| advies@eazit.nl 088 - 355 00 60|Part of Enreach

mailto:advies@eazit.nl
mailto:advies@eazit.nl
mailto:advies@eazit.nl
mailto:advies@eazit.nl
mailto:advies@eazit.nl
https://enreach.com/en

