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Laat je klanten profiteren van de vrijheid van
Voys
Voys biedt communicatievrijheid aan bedrijven.

Flexibel

Lijkt het je leuk ons te helpen en breng je klanten

Alle diensten die jij en je klanten bij Voys

bij ons aan? Mooi, dan help je jezelf daar ook

aansluiten hebben geen contracttermijn. Dat

mee. Als reseller bij Voys beheer je eenvoudig

betekent dat je nergens aan vast zit en dat je de

de telefonie van je klanten en krijg je een mooie

diensten per dag kunt activeren en opzeggen.

vergoeding.

Dat is pas vrijheid.

Eenvoudig

Leuk voor de portemonnee

De online telefooncentrale van Voys, Freedom, is

Resellers bij Voys krijgen een maandelijkse

heel eenvoudig te beheren. Als reseller kun je in

vergoeding voor het aanbrengen van klanten. Zo

je eigen reselleromgeving je klanten gemakkelijk

wordt het heel aantrekkelijk om jouw klanten te

helpen met het instellen van hun telefonie.

voorzien van Voys-telefonie.
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Over Voys
Bij Voys zorgen we ervoor dat meer dan 10.000

Het Voys-model en het purpose-gedreven

Het werkt!

prachtige bedrijven optimaal telefonisch

werken met zelfsturing past hierbij. We werken

Gelijkwaardig organiseren werkt en het blijft niet onopgemerkt. We winnen veel prijzen voor snelle groei

bereikbaar zijn. We bieden vrije communicatie

zonder bazen en managers. Dit bevordert

en onze manier van organiseren. De mooiste waardering krijgen we van onze klanten die Voys in meer

voor steeds meer mensen.

gelijkwaardigheid in onze eigen organisatie en in

dan 3700 reviews een gemiddeld klantcijfer geven van een 8.9. Dat is de hoogste klantwaardering in de

andere organisaties. Daarom vertellen we on- en

telecomwereld.

We vinden dat communicatie vrij moet zijn om

offline graag over onze manier van werken om

gelijkwaardigheid te bevorderen. Daarom zijn

anderen te inspireren.

we voorvechter van privacy en is nagenoeg alle
techniek die we gebruiken open source, zoals

Om gelijkwaardige communicatie in de gehele

onze online telefooncentrale Freedom.

wereld te bevorderen, hebben we de 48 percent
stichting in het leven geroepen. Deze stichting
helpt de 48 procent van de wereldbevolking
die geen toegang heeft tot gelijkwaardige
communicatie.
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Freedom
Het nummer 1 VoIP-platform in Nederland.
Het Freedom-platform wordt al meer dan tien jaar
ontwikkeld. Wat begon als één van de eerste VoIPtelefoniecentrales ter wereld, is nu geëvolueerd
tot een veilig, geavanceerd en gebruiksvriendelijk
systeem.
Het platform is zo gemaakt dat zowel resellers als
eindklanten hun telefonie makkelijk kunnen beheren.
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Dit krijg je als reseller bij Voys

AA Makkelijk te beheren portaal: Freedom
AA Aantrekkelijke fee
AA Vast contactpersoon
AA Geweldige support

We zijn blij met je!
Breng je klanten bij ons aan? Dan zijn we daar hartstikke blij mee. We belonen je daarom graag met een
vergoeding. Een klant aanbrengen gaat overigens gemakkelijk en snel. Je neemt hiervoor contact op met
je eigen Voys-contactpersoon. Jouw aangedragen klant ontvangt dan binnen twee dagen een offerte van
ons.

Samenwerken
Wil je klanten introduceren met de telefonie-

Zo zorg je ervoor dat je klanten optimaal

oplossing van Voys? Leuk! Dan kunnen we

bereikbaar zijn. Kom je er niet helemaal uit?

gaan samenwerken. Je kunt namelijk reseller

Dan staat het Klantgeluk-team van Voys

worden bij Voys. Zo maken we samen

voor je klaar om je verder te helpen. Je kunt

bedrijven optimaal bereikbaar.

het zo gek niet bedenken of zij weten het
antwoord.

Als Voys-reseller kun je via je eigen
reselleromgeving in het Freedom-portaal
eenvoudig de telefonie van jouw klanten
beheren. In de beheeromgeving kun je
24/7 de bereikbaarheid van jouw klanten
aanpassen.
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Reseller worden
Wat houdt reseller worden bij Voys precies in? We nemen je graag mee in de mogelijkheden van ons
resellerprogramma.
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De klant
Als reseller verkoop je het telefonieproduct van Voys door aan jouw klant. Die klant wordt
vervolgens eindklant bij Voys en krijgt van Voys een overeenkomst toegestuurd. Zo is Voys
aansprakelijk voor de geleverde diensten aan de klant. De klant ontvangt de factuur van de
afgenomen diensten dan ook rechtstreeks van Voys. Ook dragen wij zorg voor het onderhoud
aan het platform.
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Support

03

Fee

Breng je als reseller één van je klanten bij ons aan? Dan is Voys de aanbieder en ben jij het
gezicht voor de klant. De klant weet je altijd snel te bereiken en je bent goed op de hoogte van

Voor het aanleveren van eindklanten en het bieden van eerstelijnssupport krijg je als reseller

de wensen van de kant. Als reseller doe je daarom ook de eerstelijnssupport voor de telefonie.

een tegemoetkoming van Voys: de fee. Deze bestaat uit een percentage van de maandelijkse

Hieronder valt bijvoorbeeld het instellen van het belplan, het uit- of aanzetten van modules,

kosten en de gesprekskosten van de aangebrachte klanten, exclusief internationale

gebruikers aanmaken en het instellen van een telefoontoestel.

gesprekskosten en servicenummers.

Geen zorgen. Voys zorgt voor goede handleidingen over het instellen van de telefonie. Handig

Het percentage dat je als reseller over de kosten ontvangt is afhankelijk van het aantal klanten

naslagwerk vind je op www.voys.nl/hulp. Doen er zich grotere problemen voor? Dan staat het

dat je hebt aangebracht en het aantal gebruikers dat daaronder valt.

Klantgeluk-team van Voys altijd klaar om te helpen.
Voys hanteert het volgende principe: één gebruiker is gelijk aan één gefactureerd VoIPOm het jou als reseller zo makkelijk mogelijk te maken, krijg je toegang tot de reselleromgeving

account of één trunklijn.

in Freedom. Hierin staan, met toestemming van de eindklant, de beheeromgevingen van jouw
klanten. Zo kun je gemakkelijk de telefonie van je klanten aanpassen.

1-75 gebruikers - Je ontvangt als fee 10% van de maandelijkse kosten en gesprekskosten van
de aangebrachte klant
76-150 gebruikers - Je ontvangt als fee 12,5% van de maandelijkse kosten en gesprekskosten
van de aangebrachte klant
151 gebruikers en meer - Je ontvangt als fee 15% van de maandelijkse kosten en
gesprekskosten van de aangebrachte klant
Het percentage wordt maandelijkse berekend op basis van de klantfactuur. De uitbetaling van
de fee vindt in het begin van het resellerschap eens per drie maanden plaats. De frequentie
hiervan kan oplopen tot eens per maand.
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Rekenvoorbeeld,
Stel, je hebt een aantal klanten aangebracht en in totaal zijn er 68 gebruikers aangesloten. Die hebben
binnen Nederland (vast/mobiel) totaal voor € 3258,- gebeld. De klanten hebben verschillende diensten
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Groei

afgenomen, bijvoorbeeld: VoIP-accounts, extra functionaliteiten en natuurlijk telefoonnummers. De totale
kosten van de afgenomen diensten is € 957,50.

Hoe meer klanten je bij ons aanbrengt, hoe hoger de maandelijkse reseller-fee wordt. We willen
bij Voys natuurlijk zoveel mogelijk bedrijven optimaal bereikbaar maken. Daarom vragen we

Maandelijkse fee afgenomen diensten | € 95,75 (10% van de afgenomen diensten)

je als reseller om je te blijven inspannen om meer klanten en eindgebruikers bij Voys aan te

Maandelijkse fee gesprekskosten | € 325,80 (10% van de gesprekskosten)

brengen. Per jaar vragen we om minimaal vijftien gebruikers te groeien ten opzichte van het
jaar ervoor.

Totale fee | € 421,55
Voys meet het aantal gebruikers op twee momenten in het jaar: op 31 juni en op 31 december.
Heb je als reseller meer dan honderd gebruikers bij ons ondergebracht? Dan is de jaarlijkse
groei niet meer noodzakelijk om je maandelijkse fee te behouden. We blijven wel het aantal
betalende eindgebruikers meten.
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In het kort
Dit doet Voys:

AA het opmaken van een offerte
AA het opleveren van de klant
AA het facturatie- en incassotraject van je klanten
AA het uitbetalen van jouw resellervergoeding
Dit doet jij als reseller:

AA het beantwoorden van eerstelijnshulpvragen van
je klanten

AA indien zo overeengekomen, het beheren
van de telefonie van je klanten in je eigen
reselleromgeving
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Dit kun je van Voys
verwachten
01

We zijn eerlijk en transparant

04

We ontwikkelen voor en met de klant

What you see is what you get. Als we iets fout doen, dan vertellen we je open en eerlijk wat er verkeerd is

Als je een extra functionaliteit wenst die wij nog niet aanbieden, dan zetten we deze op een roadmap. Hoe

gegaan. Gênant of niet. Meer dan 3700 reviews zijn - ongefilterd - terug te vinden op onze website.

meer klanten deze wens hebben, hoe sneller we ermee aan de slag gaan.
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Het contact is kwalitatief en persoonlijk

We behandelen jou zoals wij zelf ook behandeld willen worden. Met onze kennis en ervaring leveren we
niet zomaar de beste telefonieoplossing, maar de beste oplossing voor jouw klanten. Daarbij is persoonlijk
contact ook echt persoonlijk. Je krijgt je eigen contactpersoon die je kunt bereiken op een direct

Verandering zit in ons DNA

Voys bestaat door continue verandering. We beloven dan ook plechtig om fouten te maken. Omdat
iedereen de ruimte heeft om fouten te maken, is er ook de ruimte om hiervan te leren. Zo worden we
iedere dag een procent beter.

telefoonnummer.
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We leveren geweldige support

Jouw klanten kunnen alle instellingen van de cloud-telefooncentrale zelf wijzigen in een eenvoudige online
beheeromgeving. Kom je er niet uit met de klant, dan zit het Klantgeluk-team van Voys voor je klaar. Je
kunt het zo gek niet bedenken of zij weten het antwoord.
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Een continu streven naar (persoonlijke) groei

Plezier in het werk en persoonlijke groei zijn belangrijk voor de mensen die bij Voys werken. Iedere collega
heeft een persoonlijk trainingsbudget en Voys organiseert regelmatig in-company trainingen.
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- Resellerprogramma -

