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Dropbox heeft als doel fantastische producten te leveren die zorgen dat mensen gemakkelijker kunnen samenwerken, en 
we waarderen partners die onze visie delen. Het Dropbox Reseller Program (het 'Programma') is ontworpen om training, 
systemen en tools te bieden die nodig zijn voor partners om Dropbox te ondersteunen voor en aan te bieden aan hun 
klanten.

Programmahandleiding
In deze handleiding voor het Dropbox Reseller Program (de 'Programmahandleiding') staat beschreven hoe partners in 
aanmerking komen om deel te nemen aan het Dropbox Reseller Program. De voorwaarden van de Programmahandleiding 
zijn daarnaast een aanvulling op en opgenomen in de voorwaarden van de Resellerovereenkomst (de 'Overeenkomst') 
die tussen de twee partijen is overeengekomen. Als een voorwaarde van deze Programmahandleiding in strijd 
is met voorwaarden van de Overeenkomst, met inbegrip van alle addenda, zullen de voorwaarden van deze 
programmahandleiding gelden bij een dergelijk conflict, tenzij expliciet anders aangegeven.

Distributeurs en landen
Partners mogen de Service alleen marketen, promoten en doorverkopen in die landen waar zich een geautoriseerde 
Distributeur bevindt. Zie de lijst met distributeurs en landen.

Overzicht van het programma

https://assets.dropbox.com/documents/nl-nl/reseller/distributors-and-countries.pdf


Deelnemen aan het Dropbox Reseller Program

1. Ga naar www.dropbox.com/reseller

2. Vul de aanvraag in en accepteer de Resellerovereenkomst.

3. Je ontvangt een bevestiging nadat je aanvraag is geaccepteerd

4. Gebruik je Reseller-ID om licenties voor doorverkoop te kopen bij een geautoriseerde distributeur

5. Doe de online training (registreer met de code: Dropbox)

6. Vraag nieuwe interne gebruikslicenties (of IUL's) aan

7. Verkoop Dropbox door aan klanten

https://www.dropbox.com/reseller
https://assets.dropbox.com/documents/nl-nl/reseller/distributors-and-countries.pdf
https://dropboxpartners.litmos.com/self-signup/
https://dropbox.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6P440G5bCTcQImN


Lidmaatschap van het Programma 

Dropbox bepaalt het lidmaatschapsniveau van je partner op basis van de investering in training en verkoop. Een hoger 
niveau van betrokkenheid en prestaties geeft partners recht op een hoger lidmaatschapsniveau. Het Programma bestaat 
uit drie lidmaatschapsniveaus: Registered, Select en Elite. 

Daarnaast kunnen partners gecertificeerd worden als Dropbox Select Services Partner of Dropbox Elite Services Partner.

Deelnamecriteria
Nadat partners zich hebben aangesloten bij het Programma, hebben ze alleen recht op de Programmavoordelen als ze 
voldoen aan de Programmavereisten, inclusief de vereisten op de volgende pagina en eventuele andere vereisten die op 
dat moment gelden. 

Evaluatieperiode
Dropbox evalueert de deelnemers aan het Programma jaarlijks om zeker te weten dat ze nog steeds voldoen aan 
de vereisten voor hun specifieke niveau in het Programma. Als Dropbox bepaalt dat een partner niet voldoet aan de 
vereisten van zijn niveau, kan Dropbox die partner verwijderen uit dat specifieke niveau, of zelfs uit het Programma zelf. In 
het laatste geval worden alle Programmavoordelen onmiddellijk stopgezet. 



Voordelen van het Dropbox Reseller Program Registered Select Elite

Toegang tot Dropbox-partnerportal (indien beschikbaar) Ja Ja Ja

Ondersteuning door de reseller via klantuitnodiging Ja Ja Ja

Marketingmateriaal Algemeen Algemeen Aangepast

Training Online Online Online/persoonlijk

Dropbox Business-licenties intern gebruik (IUL's)* 5 licenties* Tot 20 licenties* (1 team) Tot 50 licenties* (1 team)

Demolicenties voor Dropbox Business* (gratis, jaarlijks) en demokit - Tot 10 licenties* (maximaal 2 teams)
Tot 20 licenties* (maximaal 4 

teams)

Korting op IUL's voor Dropbox Business* -

40% korting op de Dropbox-

verkoopprijs; > 100 licenties 

onderheving aan goedkeuring van 

Dropbox*

50% korting op Dropbox-

catalogusprijs, > 200 licenties 

onderhevig aan goedkeuring 

door Dropbox*

Partnerdirectory — plaatsing op basis van lidmaatschap (indien beschikbaar) - Select-plaatsing Elite-plaatsing

Partneraccountmanager (PAM) -
Ondersteuning is mogelijk 

beschikbaar via de distributeur

Komt in aanmerking voor 

Dropbox PAM

Oplossingsarchitect - Toegang tot referentiebibliotheek Beschikbaar

Verkoopleads - - Komt in aanmerking

*Zie aanvullende voorwaarden en bepalingen voor IUL en demolicentie

Vereisten voor het Dropbox Reseller Program Registered Select Elite

Programmainschrijving Verplicht Verplicht Verplicht

Oplossing door klantsupport, Niveau 1 (om niveaustatus te behouden) > 97% > 97% > 97%

Jaarlijkse training van medewerkers - 5 medewerkers 10 medewerkers

Jaarlijks aantal nieuwe klantenaccounts (netto) met geactiveerde licenties (niet-gelieerde 

entiteiten)
- 5 klanten 20 klanten

Aantal goedgekeurde klantreferenties per jaar* - 2 referenties* 5 referenties*

Goedgekeurd gezamenlijk bedrijfsplan - - Verplicht

*Zie formulier voor opgave van klantreferenties

https://assets.dropbox.com/documents/nl-nl/reseller/iul-demo-license-addtional-terms-conditions.pdf
https://dropbox.az1.qualtrics.com/jfe1/form/SV_bww5nwGsRAdR1at


Dropbox kan van partners vereisen bepaalde training te volgen en partners zullen hun medewerking verlenen om te 
zorgen dat hun personeel dit doet, op kosten van de partner. Dropbox zal de partner binnen een redelijke termijn in 
kennis stellen van de trainingsvereisten, via de partnerportal of e-mail. Om voor het Select- of Elite-niveau in aanmerking 
te komen, is training over de functie-upgrades van Dropbox vereist. Aanvullende trainingsresources kunnen verkrijgbaar 
zijn bij Dropbox of via geautoriseerde distributeurs. Een partner kan voldoen aan de trainingsvereiste door een individu 
meerdere leertrajecten te laten voltooien.

Training

Leertraject Beschrijving Beoogde doelgroep

Reseller Vereiste training om Dropbox succesvol te kunnen verkopen. Accountmanagers en verkoopmedewerkers

Technisch
Technische training voorafgaand aan de verkoop voor lopende betrekkingen en 

betrekkingen op de lange termijn.
Oplossingsarchitecten

Services
Uitgebreide training voor complexe implementaties. Deze training heeft een online 

vereiste gevolgd door een praktische opdracht op locatie. 
Professionele dienstverlening

Ondersteuning Niveau 1-ondersteuningstraining om gebruikers snel weer aan het werk te krijgen. Gebruikerservaring en helpdesk

Marketing Manieren om klanten te interesseren voor Dropbox. Team voor het genereren van vraag

In aanvulling op het verkopen van licenties, kunnen partners hun bedrijf uitbreiden door een certificaat te halen waarmee 
aanvullende Enterprise Services verkocht kunnen worden. Hoewel Dropbox eenvoudig te implementeren en gebruiken 
is, kan het rendement van een klant worden verhoogd door meer expertise in gegevensmigratie, implementatie en 
personeelsproductiviteit, evenals ontwikkeling van aangepaste oplossingen en workflow-transformatie. Bij voltooiing 
van de vereisten voor het Services-certificaat, ontvangen partners alle toepasbare Services-certificaatvoordelen, evenals 
badges.

Services-certificaat



Voordelen van het Dropbox Services-certificaat Select Elite

Gratis individuele training bij de regionale kantoren van Dropbox Ja Ja

Leads van Enterprise Services - Komt in aanmerking

Uitbesteding van Dropbox - Komt in aanmerking

Verkoop- en leveringsondersteuning E-mail en telefoon E-mail, telefoon en individueel

Dropbox Business-licenties intern gebruik (IUL's)* Tot 20 licenties* (1 team) Tot 50 licenties* (1 team)

Demolicenties voor Dropbox Business* (gratis, jaarlijks) en demokit Tot 10 licenties* (maximaal 2 teams) Tot 20 licenties* (maximaal 4 teams)

Korting op IUL's voor Dropbox Business*

40% korting op de Dropbox-
verkoopprijs; > 100 licenties 
onderheving aan goedkeuring van 
Dropbox*

50% korting op Dropbox-
catalogusprijs, > 200 licenties 
onderhevig aan goedkeuring door 
Dropbox*

Productupdates Halfjaarlijks Driemaandelijks

Badge- en accreditatiecertificering Ja Ja

Partnerdirectory — plaatsing op basis van lidmaatschap (wanneer beschikbaar) Select Services Partner-plaatsing Elite Services Partner-plaatsing

Marketingmateriaal Algemeen Aangepast

Toegang tot Services Partner Resource-bibliotheek Ja Ja

Vereisten voor het Dropbox Services-certificaat Select Elite

Inschrijving in resellerprogramma Verplicht Verplicht

Addendum van Enterprise Services Verplicht Verplicht

Goedgekeurd gezamenlijk bedrijfsplan - Verplicht

Online reseller- en servicestraining Voorwaarde voor op locatie Voorwaarde voor op locatie

Enterprise Services-training bij Dropbox 2 medewerkers 4 medewerkers

Nieuwe projecten van Enterprise Services leveren 4 10

Goedgekeurde klantenreferenties van Enterprise Services-projecten 2 referenties 5 referenties

*Zie aanvullende voorwaarden en bepalingen voor IUL en demolicentie

*Zie formulier voor opgave van klantreferenties

https://assets.dropbox.com/documents/nl-nl/reseller/iul-demo-license-addtional-terms-conditions.pdf
https://dropbox.az1.qualtrics.com/jfe1/form/SV_bww5nwGsRAdR1at


Partners zijn verantwoordelijk voor het leveren van professionele en nauwgezette support aan klanten, zoals hieronder 
uiteengezet. Dropbox mag, geheel naar eigen goeddunken, support rechtstreeks aan klanten leveren of klanten voor een 
oplossing doorverwijzen naar de partner. Dropbox kan bepaalde voorwaarden met betrekking tot support, zoals hieronder 
uiteengezet, aanpassen en er kunnen eventuele speciale voorwaarden schriftelijk worden overeengekomen tussen 
Dropbox en de partner.

Als de partner op de hoogte is van een probleem van Niveau 2 of Niveau 3 dat niet kan worden opgelost met de hulp van 
de distributeur, zal de partner Dropbox van dit probleem op de hoogte stellen, binnen de tijdskaders die hieronder zijn 
uiteengezet.

Als de klant of partner een incident meldt waarvoor support van Niveau 2 of Niveau 3 nodig is, zal bij het melden 
(telefonisch of via e-mail of internet) het incident een unieke Support-ID toegewezen krijgen door Dropbox.

De tijdskaders hieronder zijn van toepassing op partners met (1) een marktplaats met functionaliteit waarbij gebruikers 
zich kunnen aanmelden EN (2) een teambeheerder die resellersupport mogelijk heeft gemaakt. Partners die niet aan 
deze twee eisen voldoen, moeten Niveau 1-support bieden zoals hieronder staat aangegeven. Nadat ze via een escalatie 
hulp hebben gekregen van hun Distributeur, moeten ze de eindgebruiker adviseren om zich aan te melden bij zijn/haar 
Dropbox Business-beheerconsole en moeten ze dit direct aan Dropbox melden via dropbox.com/team/admin/help.

Ondersteuning

Niveau Beschrijving Verantwoordelijkheid

1

Er zijn geen gevolgen voor de Service. Aanvragen voor support van Niveau 1 van klanten zijn: (1) 
aanvragen met betrekking tot levering of activering van eindgebruikeraccounts; (2) aanvragen voor 
informatie over de Service (bijvoorbeeld informatie over procedures, probleemoplossing via het 
helpcentrum); (3) vragen over betaling en facturering.

De partner lost het probleem van de Dropbox-klant op binnen één (1) 
werkdag (Standard en Advanced) of meldt het aan Dropbox binnen 
één (1) uur (Enterprise).

2
De Service wordt beïnvloed door een kwestie die betrekking heeft op beheer, een niet-kritieke 
bewerking of secundaire functies, of een kwestie van Niveau 3 waarvoor Dropbox een tijdelijke 
oplossing heeft geleverd.

De partner probeert alle mogelijke oplossingen uit met de 
Distributeurhelp en partner meldt het aan Dropbox binnen één (1) 
werkdag (Standard en Advanced) of meldt het aan Dropbox binnen 
één (1) uur (Enterprise).

3
De Service wordt beïnvloed door een probleem dat de werking van kritieke, gedocumenteerde functies 
verhindert.

De partner probeert alle mogelijke oplossingen uit met de 
Distributeurhelp en de reseller meldt het aan Dropbox binnen vier (4) 
uur (Standard en Advanced) of meldt het aan Dropbox binnen één (1) 
uur (Enterprise).

https://www.dropbox.com/team/admin/help


In aanmerking komende services
Het Programma, met de bijbehorende vereisten en voordelen, geldt voor elke 

Dropbox-service die Dropbox ter beschikking stelt aan distributeurs voor 

doorverkoop krachtens het Programma. 

Abonnementstermijn
De standaard initiële abonnementsvoorwaarden zullen precies 12 

maanden geldig zijn. Dropbox kan naar eigen goeddunken andere 

abonnementsvoorwaarden bieden. De eerste termijn voor eventuele extra 

eindgebruikersaccounts die worden toegevoegd aan een team, wordt naar 

verhouding bepaald zodat deze overeenkomt met de eerste termijn van de 

reeds bestaande accounts in dat team. Bij verlenging worden de aanvullende 

accounts voor dezelfde termijn verlengd als het oorspronkelijke abonnement.

Richtlijnen voor merkgebruik voor Dropbox-partners
Raadpleeg de Richtlijnen voor merkgebruik voor partners voor aanvullende 

richtlijnen die van toepassing zijn voor het Programma.

Partnerportal
De partnerportal is de online interface die door Dropbox beschikbaar kan 

worden gesteld aan de partner en deze portal kan functionaliteit bevatten 

waarmee de partijen informatie uitwisselen. De partner kan toegang tot de 

partnerportal worden verleend gedurende de termijn van de Overeenkomst, 

uitsluitend voor het uitvoeren van de Overeenkomst en in overeenstemming 

met de voorwaarden van de Overeenkomst, onderhevig aan het beleid voor 

acceptabel gebruik van Dropbox, te vinden op dropbox.com/acceptable_use en 

andere beleidsregels, voorwaarden en bepalingen die Dropbox van tijd tot tijd 

kan publiceren.

Aanvullende voorwaarden

Updates van de Programmahandleiding
Deze Programmahandleiding kan periodiek worden bijgewerkt en Dropbox 

stelt dergelijke updates ter inzage beschikbaar aan de Reseller. Partners dienen 

de Programmahandleiding periodiek te controleren tijdens hun deelname aan 

het Programma, om te verifiëren dat ze nog voldoen aan de voorwaarden van 

eventuele updates.

Minimale vereisten
Door deel te nemen aan het Programma, erkent de partner en gaat deze ermee 

akkoord dat het niet voldoen aan de minimale vereisten van het Programma en/

of het toepassen van onethische zakelijke praktijken kan leiden tot beëindiging 

door Dropbox van de deelname van de partner aan het Programma.

Geldigheid van de Programmahandleiding
Behalve waar uitdrukkelijk aangepast in deze Programmahandleiding, blijft de 

Overeenkomst, inclusief addenda, onverminderd en volledig van kracht.

Definities
De termen met een hoofdletter in deze Programmahandleiding waarvoor 

geen andere definitie is gegeven, hebben de betekenis die wordt vermeld in de 
Overeenkomst.

https://assets.dropbox.com/documents/nl-nl/reseller/branding-guidelines.pdf
https://www.dropbox.com/acceptable_use

