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Compare Group PartnerNet 

 

Compare Group heeftvooralle labels(NL, BE, FI) één PartnerNet. 

Hierin kunt u onder andere al uw statistieken, gegevens en facturen 

inzien. In dit document volgt een uitgebreide uitleg van wat er 

allemaal mogelijk is. De volgende punten worden behandeld: 

 
1. Eerste keer inloggen 

2. Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu? 

3. Waarkan ik welke informatie vinden? 

4. Wat kan ik met de API-koppeling en hoekrijg ik 

er toegang toe? 
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1. De eerste keer inloggen 

 
Als u bent toegevoegd aan het account van uw webshop/winkel, dan krijgt u automatisch toegang 

tot ons PartnerNet. Inloggen kan hier. U logt in met uw e-mailadres en na de eerste keer kunt u 

uw wachtwoord wijzigen. Wanneer u bent ingelogd, ziet u drie niveaus: 

 
- Organization: Hier vindt u onder andere facturen en de werknemers van uw organisatie. 

- Group: Dit niveau geeft geen extra informatie en kunt u negeren. 

- Shop: Voor uw statistieken (clicks & kosten), de winkelinformatie die zichtbaar is voor 

de consumenten en onze API-koppeling. 

 
Verderop in dit document worden de bovenstaande niveaus uitgebreid toegelicht. 

 
 

2. Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu? 

 
Wanneer u uw wachtwoord kwijt bent geraakt of een nieuw contactpersoon wilt toevoegen aan uw 

account, stuur dan een e-mail naar partner@vergelijk.nl. Gebruik daarvoor s.v.p. het volgende format: 
 

- Onderwerp e-mail: Nieuw wachtwoord PartnerNet *naam van uw webshop/winkel* 

- Geef in de e-mail vervolgens de volgende gegevens mee: 

• Bedrijfsnaam 

• Naam van contactpersoon 

• Functie binnen het bedrijf 

• E-mailadres contactpersoon 

 

Deze e-mails worden binnen 48 uur verwerkt. LET OP: Het kan zijn dat uw nieuwe inloggegevens in 

de spamfolder belanden. Mocht u dus nog geen nieuwe inloggegevens hebben ontvangen, 

controleer deze dan voor de zekerheid. 

mailto:partner@vergelijk.nl
https://comparegroup.force.com/
mailto:partner@vergelijk.nl


Assendorperdijk 1 

8012 EG Zwolle 

+31 (0) 38 203 8110 

partner@vergelijk.nl 

vergelijk.nl 

 

 

 
 
 
 
 
 

3. Waar kan ik welke informatie vinden? 

 
Ophetmomentdatubentingelogd, zietudrieniveaus staan, namelijk“Organization”, “Group”en 

“Shop”. Zoals eerder aangegeven, kunt u “Group” negeren. Welke informatie er allemaal te vinden 

is bij “Organization” en “Shop”, staat op de volgende pagina beschreven. 

 
Organization 

 

Op organisatieniveaukunt u uw kopie-facturen inzien en downloaden, uw financiële gegevens aanpassen 

en contactpersonen toevoegen ofverwijderen. Daarnaast ziet u twee grafieken. 

 
• Grafieken; 

Bovenaan kunt u een datum selecteren en vlak daaronder staat “Include data of child”. 

Stel dat uw meerdere webshops actief heeft op Vergelijk.nl (of bijvoorbeeld ook op 

Vergelijk.be actief bent), dan kunt u deze optie aanvinken. Klik vervolgens naast de 

datum en categorieën op de blauwe “refresh” knop en u krijgt de clicks en kosten van 

alle webshops bij elkaar te zien. 

• Kopie-facturen; 

Aan de linkerkant ziet uw het tabje “invoices”. Hier kunt u al uw facturen inzien en 

indien gewenst ook downloaden voor uw eigen boekhouding. Ook ziet u of de facturen 

al voldaan zijn of nog open staan. Facturen worden doorgaans halverwege de maand 

automatisch afgeschreven 

• Contactpersonen toevoegen/verwijderen; 

Aan de linkerkant ziet u een tabje “Contacts”. Hier ziet u de werknemers van uw bedrijf 

die toegang hebben tot PartnerNet. U kunt deze werknemers hier deactiveren of nieuwe 

contactpersonen toevoegen. Zorg ervoor dat minimaal de volgende gegevens zijn 

ingevuld: voornaam, achternaam,titel (=functie) en e-mailadres. 
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Shop 
 

Op shopniveau ziet u uw clicks en kosten, kunt u winkelinformatie toevoegen die zichtbaar is voor de 

consument en kunt u onze API-koppeling vinden. 

 
• Logo; 

Linksboven ziet u uw logo. Met de knop “Edit logo” kunt u een nieuw logo uploaden. 

Selecteer een logo en vergeet niet om vervolgens te saven. Krijgt u een error? Probeer 

hetdan meteen kleinerformaat. 

• Grafieken; 

De linker grafiek toont de clicks en de rechtergrafiek de kosten. Daaronder ziet u het 

totaal aantal clicks, de kosten en de gemiddelde CPC van de geselecteerde periode. 

Daar weer onder vindt u onze actuele tarievenlijst. 

• Winkel informatiepagina; 

Aan de linkerkant ziet u het tabje “Shop details on site”. Hier kunt u alle informatie over uw 

webshop/winkel invullen en deze informatie wordt zichtbaar voor de consument op uw 

winkel informatiepagina op Vergelijk.nl. U kunt uw winkelpagina vinden voor de 

winkelscore van uw webshop/winkel aan te klikken. De URL ziet er zo uit: 

https://www.vergelijk.nl/shopinfo/webshopnaam/. Op deze pagina vindt u ook uw 

reviews en de reviewbutton. 
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4. Wat kan ik met de API-koppeling en hoe krijg ik er toegang toe? 

 
Onze API-koppeling is de meest nauwkeurige manier om uw resultaten vanuit Vergelijk.nl te meten 

en eenvoudig te koppelen aan uw andere marketing tools. Zoals op de vorige pagina is 

beschreven, vindt u de blauwe knop voor de API-koppeling op shopniveau. Onder de grafieken 

vindt u de blauwe knop met “refresh API-token”. Wat gebeurt er precies als u de knop aan klikt? 

 
- U krijgt een korte uitleg met daaronder een URL. Dit is uw token. 

- Sla de token ergens op.Druk niet nogmaals op “refreshAPI-token”. 

- Deze URL laat elke dag nauwkeurig de clicks zien van de 30 dagen ervoor. Elke 

regel in dit rapportis één click. 
 

Zorg ervoor dat u deze token ergens op slaat en open deze vervolgens elke dag in een Text Editor, 

in uw browser of door een script op te halen. U kunt met dit rapport uw resultaten nauwkeurig 

inzien op productniveau en deze koppelen aan uw overige marketing tools. Elke regel is één 

click en toont onder andere: 

- Productnaam 

- Categorie 

- CPC-prijs 

- Datum van de click 

 
Doet de token het niet meer? 

Probeer dan altijd eerst de token te refreshen. Als ook dat niet werkt, neem dan contact met ons 

op. 

mailto:partner@vergelijk.nl

	Compare Group heeftvooralle labels(NL, BE, FI) één PartnerNet. Hierin kunt u onder andere al uw statistieken, gegevens en facturen inzien. In dit document volgt een uitgebreide uitleg van wat er allemaal mogelijk is. De volgende punten worden behandeld:
	1. De eerste keer inloggen
	2. Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?
	3. Waar kan ik welke informatie vinden?
	4. Wat kan ik met de API-koppeling en hoe krijg ik er toegang toe?


