Het gemak van onze Bonusan Bestelservice

Wij hebben goed nieuws voor u: vanaf nu kunt u gebruikmaken van onze Bonusan Bestelservice. Met
deze online service doet Bonusan het voorraadbeheer, verwerken we de bestelling van uw cliënt en
betaalt u nooit vooraf.
Hoe het werkt
U nodigt uw cliënt uit om een account aan te maken. Wanneer uw cliënt zijn account activeert is
deze direct aan u gekoppeld. Uw cliënt bestelt de door u voorgeschreven supplementen direct bij ons
online en kan direct bestellen en betalen. Vervolgens wordt de bestelling bij hem/haar thuis
afgeleverd. U kunt de bestellingen van uw cliënten eenvoudig bekijken in het cliëntenoverzicht.
U ontvangt na ieder kwartaal een commissie van 25% (of 15% wanneer u 10% korting en 20%
wanneer u 5% korting verleent) over alle bestellingen van uw cliënten, ook over bestellingen die uw
cliënten na hun behandeling plaatsen. Voorwaarde is dat ze wel gekoppeld moeten zijn aan uw
account. U heeft de mogelijkheid om 0, 5 of 10% van uw commissie als korting aan uw cliënten door
te geven. Deze instelling kunt u aanpassen per cliënt en kunt u altijd zelf wijzigen.
Stap voor stap (therapeut)
Stap 1: Log in op de website van Bonusan
Stap 2: Ga vervolgens in uw account omgeving naar “Mijn Bestelservice”. Vul de gevraagde gegevens
in, vink “Ja, ik wil de Bonusan Bestelservice gebruiken” aan en klik op de groene knop om uw
registratie te voltooien. Wanneer u dit al gedaan heeft, kunt u direct doorgaan naar stap 4.

Stap 3: Uw registratie voor de Bestelservice is voltooid. U kunt nu starten met het uitnodigen van
cliënten.

Stap 4: U kunt zelf uw cliënten uitnodigen om deel te nemen aan de Bestelservice. Klik in het
cliëntenoverzicht eerst op de knop “nieuwe cliënt toevoegen” en vul vervolgens de gevraagde
gegevens in. Klik op verstuur om de cliënt toe te voegen.

Stap 5: Uw cliënt ontvangt per e-mail een uitnodiging om een account aan te maken. Via de link in de
e-mail kan uw cliënt zijn/haar registratie afronden.

Stap 6: Uw cliënt rond zijn/haar registratie af door de gevraagde gegevens in te vullen.

Stap 7: Uw cliënt ontvangt een e-mail met een bevestigingslink. Wanneer men daarop heeft geklikt,
is het account gereed voor gebruik. Uw cliënt kan nu direct supplementen bestellen.
Stap 8: In het cliëntenoverzicht heeft u als therapeut inzicht in de aan u gekoppeld en ontkoppelde
cliënten en hun bestellingen. Achter iedere patiënt staat een knop “bestellingen”. Wanneer u hierop
klikt, gaat u naar het overzicht met de bestellingen van de cliënt.

In het bestellingen overzicht vindt u alle bestellingen die deze cliënt heeft geplaatst. U kunt alleen
bestellingen inzien van cliënten die op dat moment gekoppeld zijn aan uw account. Van ontkoppelde
cliënten kunt u alleen bestellingen van voor de ontkoppeling terug zien. Om de inhoud van de
bestellingen te zien, klikt u op “details”.

De order wordt geopend en u kunt alle bestelde producten en aantallen zien. Zo houdt u controle
over de bestellingen van uw cliënt en de verwerking van uw commissie.
Overtuigd? Registreer u dan vandaag nog voor de Bonusan Bestelservice.

