Spari affiliate voorwaarden
Omdat je wilt weten waar je aan toe bent

Document versie 1.1.4

Artikel 1
1.1. Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het
affiliatepartner programma van Spari en zijn derhalve van toepassing op iedere
ingeschreven, en door Spari als zodanig geaccepteerde, affiliatepartner. Door
aanmelding voor het partner
ner programma geeft de aanvrager aan kennis te
hebben genomen van deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 2
2.1. Deelname
Elke rechts persoon kan deelnemer worden van het
het partner programma van
Spari door het online affiliate aanmeldings formulier in te vullen.
vullen

2.2. Beoordeling
Het is ter beoordeling van Spari of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate
programma wordt toegelaten. Spari is gerechtigd deelname te weigeren zonder
opgaaf van reden.

Artikel 3
3.1. Algemene toelatingseisen
Onder de algemene toelatingseisen wordt verstaan dat deze algemene
voorwaarden worden aanvaard, jij als affiliatepartner al jouw gegevens naar
waarheid opgeeft en de websites c.q. nieuwsbrieven waar jouw affiliatelink terug
gaat komen hoogwaardige content bevatten.

2.2. Websites
Iedere website die deelneemt aan het affiliate programma van Spari dient zich
te onthouden van:
- Erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter
- Midleiden van derden
- Schenden van auteurs-,, merk-,
merk portret- of andere rechten van derden
- Bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten
- Conflicterende of aanstootgevende content mbt Spari
- Discriminerend of aanstootgevend karakter tonen
- In strijd handelen conform de Nederlandse wet
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2.3. Email
Opname van de affiliate link in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze
nieuwsbrieven voorzien zijn van een opt-in
opt
/ opt-out
out mogelijkheid. Het is niet
toegestaan om Spam te verspreiden of aan te moedigen.

Artikel 4
4.1. Affiliate programma
Als affiliatepartner help je Spari
Spari met ervoor te zorgen dat bedrijven gebruik
zullen gaan maken van Spari. Deze aanmeldingen kan je vervolgens gaan
volgen conform artikel 4.3.

4.2. Links
Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliatepartner met in
achtneming van artikel 3.

4.3. Metingen
De gerealiseerde aanmeldingen zullen gemeten worden aan de hand van jouw
unieke affiliate link en cookies. Iedere aanmelding die via jouw affiliate link
binnenkomt zal te volgen zijn via het Spari affiliate dashboard. Zodra een
eventuele proefversie omgezet
omgeze wordt naar een abonnement kan jij hierover één
en/of meerdere vergoedingen ontvangen conform artikel 5.

Artikel 5
5.1. Vergoeding
De vergoeding zal op basis van een verkoop met daadwerkelijke betaling (Pay
per Sale) geschieden. Welke vergoeding er van toepassing zal zijn, zullen wij in
overleg met jou overeen komen.

5.2. Beoordeling
Alle aanmeldingen en/of abonnement aanvragen zijn onder voorbehoud van
goedkeuring. Dit zal inhouden dat de vergoeding pas aan jouw account
toegekend zal worden zodra deze door de afnemende partij is voldaan. Fraude
is niet toegestaan en zal bestraft worden met passende maatregelen.
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5.3. Uitbetaling
Uitbetaling geschiedt via bank overschrijving, mits dit een rekening uit de
eurozone betreft. In alle andere gevallen wordt de uitbetaling via PayPal
gedaan.

Artikel 6
6.1. Beëindiging
Spari behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een
affiliatepartner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke
ingang te beëindigen. Ook behoudt de affiliatepartner het recht te allen tijde
deelname aan het Spari affiliate programma met onmiddelijke ingang zonder
opgave van redenen te beëindigen.

6.2. Uitsluiting
Als blijkt dat de affiliatepartner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere
artikelen uit deze voorwaarden
rwaarden verliest de affiliatepartner alle rechten
voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog
openstaande tegoeden.

Artikel 7
7.1. Wijzigingen
Spari is ten allen tijde gerechtigd deze affiliate voorwaarden te wijzigen. Daarbij
zal Spari eventuele wijzigingen via e-mail
e mail communiceren naar de
affiliatepartner. Indien de affiliatepartner zich niet kan vinden in één of
meerdere wijzigingen, is de affiliatepartner verplicht het affiliate programma
alsmede deze overeenkomst te beëindigen. Indien de affiliatepartner na een
wijziging de deelname blijft voortzetten zal worden geacht dat de gewijzigde
affiliate voorwaarden door de affiliatepartner zijn aanvaard.

Artikel 8
8.1. Schade
Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het Spari
affiliate programma zal door Spari op de overtreder worden verhaald.
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8.2. Aansprakelijkheid
Spari kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of
en/of kosten die
zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door
onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

Artikel 9
9.1. Slotbepaling
Op alle overeenkomsten door en met Spari afgesloten is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele
geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze
affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal
deze, onverminderd de strekking
strekking van de desbetreffende bepaling, in
overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd.
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