
 

 
 
 
 
 
Hartelijk bedankt voor uw interesse voor een onlinepartnerschap met SpaDreams.nl! 
 
Hierbij de aanwijzingen voor het zetten van een tekstlink en andere mogelijkheden 
met provisie naar onze website. Volg deze aanwijzingen goed op, alleen zo kan 
worden gegarandeerd dat uw provisies kunnen worden gekoppeld aan uw account. 
 
Bij vragen staan wij altijd voor u klaar. Ook om te testen of uw link op de juiste manier 
is gebouwd: info@spadreams.nl 
 
 

1 Belangrijke informatie  
 
Wij kunnen boekingen alleen checken en vergoeden, indien uw agencynummer 
correct in de link wordt aangegeven. Vermijd problemen door, nadat u de link heeft 
gebouwd, dit nog eens te checken met een test, vermeld onder nummer 5. 
 
 

2 Tekstlinks 
 
Tekstlinks kunt u in teksten onderbrengen, als tekstreclame of gewoon op uw website 
zetten. De meeste mensen bereikt u echter met een verwerking in een tekst. 
 

2.1 Tekstlinks gebruiken – zo werkt het 
 
2.1.1. Schrijf een tekst (als reclame of als redactionele tekst)  
 
2.1.2. Kies een bijpassende pagina op onze website (kan ook onze homepage zijn)  
 
2.1.3. Schrijf achter uw uitgekozen link uw agencynummer als volgt: ?agenturnr=XXX 
 
2.1.4. Verlink woorden ( b.v. Spadreams, meditatiereizen, romantisch weekendje weg 
) met de link uit punt 2.3  
 
2.1.5. Test de link met de testaanwijzing van punt 5 
 
 

2.2 Voorbeelden 
 
In een artikel over het thema yoga en yogareizen kan b.v. volgende tekst en  link 
worden gezet. 
 
„Een reisorganisatie met een ruime keuze uit hoogwaardige yogareizen is b.v. 
Spadreams. 
 

Link naar de hoofdpagina: www.spadreams.nl/?agenturnr=XXX 
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Link naar een themasite:  
http://www.spadreams.nl/meditatie-vakantie/?agenturnr=XXX 
 

Link naar een zoekresultaatsite (voorbeeld): 
http://www.spadreams.nl/zoekresultaat/?t=103_46&c=314&dmin=7&agenturnr=XXX   
 
Zelf gekozen zoekresultaten weergeven? 

- Ga naar https://www.spadreams.nl/zoekresultaat/ 
- Vul uw zoekcriteria in 
- Kopieer de link uit de URL 
- Plak de parameter “&agenturnr=XXX“ achter de URL, net als in het voorbeeld 

boven 
 

Link naar een hotelsite, bijv. naar hotel Oversum Vital Resort in Duitsland 
https://www.spadreams.nl/oversum-vital-resort-winterberg-eifel-berg-land-sauerland-
h180/?agenturnr=XXX 
 

3 Banner 
 
SpaDreams biedt banners voor elk thema en in elke grootte. Heeft u toch nog 
speciale wensen, laat het ons weten. Contacteer ons via info@spadreams.nl 
  

3.1 Banner gebruiken: 
 
Kies uit http://www.fitreisen.de/footer/werbemittel.html uw banner en vraag ons via 
info@spadreams.nl voor de corresponderende Nederlandstalige banner. 

 
 

4 Whitelabel– SpaDreams onder uw naam op uw website 
 
Klanten kunnen direct op uw website SpaDreams reizen zoeken en boeken. 
Whitelabel betekent dat u onze producten onder uw naam kunt gebruiken.  
 

4.1 Whitelabel maken: 
 
4.1.1. Ga naar volgende link (met uw agencynummer i.p.v. XXX ) 
http://www.spadreams.nl/zoekresultaat/?wl=1&agenturnr=XXX 
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4.1.2. Maak een keuze die bij uw website past (zoals reisthema of reisdoel)  
 
4.1.3. De link in uw browser heeft zich veranderd. gebruik deze link direct op uw 
website of vervoeg het als iframe, indien u de link i.p.v. de YYY als volgt invoegt:  
<iframe src=YYY" width="728" height="1200"></iframe> 
 
Opmerking: Een iframe heeft als voordeel, dat het zoeken naar reizen onder uw logo 
verschijnt. 
 
4.1.4. Voer de test door vermeldt onder nummer 5  
Let op: Let erop dat bij het copy-pasten geen spaties ontstaan. Let er ook op dat bij 
het zoeken en bij de resultaten links en rechts geen tekens wegvallen. Hiervoor is 
minstens een breedte nodig van 728 pixels. 

 
5 Test 
 
5.1. Check:  
 
Controleer bij elke link of uw agencynummer als volgt wordt vermeldt:   

- ?agenturnr=XXX (voor webpagina’s/landing pages)  
- &agenturnr=XXX (als laatste parameter voor zoekresultaten) 

 
5.2. Test:  
 
Test of uw agencynummer werkt (24 uur na aanmaken):  

- Ga via één van uw links naar onze webpagina 
- Klik door naar een willekeurige andere pagina op spadreams.nl of ga naar een 

zoekresultaat 
- Verstuur een vrijblijvende aanvraag 
- Neem contact op met de klantenservice en informeer of de aanvraag onder uw 

agentuurnummer staat vermeld. 


