Voorwaarden bij Affiliate programma Hallo Blauw
Dit zijn de voorwaarden zoals die van toepassing zijn als jij Affiliate van de Full
Focus Content Academy van Hallo Blauw wordt.
Hallo Blauw v.o.f. is gevestigd op het adres Eerste Straatje van Best 3 te (5211 XH)
’s-Hertogenbosch, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69648107, en
wordt hierna genoemd “Hallo Blauw”;
Affiliate en Hallo Blauw worden hierna samen “Partijen” genoemd;
Overwegende dat:
-

-

Hallo Blauw een bedrijf is dat dienstverleners en adviesbureaus helpt bij het
bouwen aan online zichtbaarheid en een betrokken e-maillijst;
Hallo Blauw een online programma aanbiedt, te weten de Full Focus Content
Academy (hierna te noemen “de Academy”);
Hallo Blauw graag gebruik maakt van het netwerk van Affiliate om haar
Academy onder de aandacht te brengen bij nieuw publiek;
Affiliate zijn/haar netwerk in wil zetten om de Academy te promoten, nu
partijen van mening zijn dat zij elkaar op een positieve manier kunnen
versterken, waardoor potentiële nieuwe klanten (hierna “geïnteresseerden”)
zich voor de Academy aanmelden door promotie van Affiliate;
Partijen de afspraken omtrent dit Affiliate-programma wensten vast te leggen
in deze affiliate-overeenkomst (hierna “de overeenkomst”).

Komen het volgende overeen:
1. Algemeen
a. Partijen beogen met deze overeenkomst uitdrukkelijk geen
samenwerkingsverband aan te gaan zoals een vennootschap onder firma,
maatschap, joint venture of enig soortgelijke constructie.
b. Het is partijen niet toegestaan om een overeenkomst voor de andere partij te
sluiten. Geïnteresseerden bereiken het inschrijfformulier van Hallo Blauw via
een link van Affiliate, maar sluiten de overeenkomst altijd met Hallo Blauw.
c. Er zal door Affiliate geen verwarring worden gecreëerd over het feit dat er
sprake is van een Affiliate-relatie tussen Hallo Blauw en Affiliate. Affiliate zal
ook niet doen voorkomen alsof de Academy een programma van hem/haar is,
maar duidelijk aangeven dat het een programma van Hallo Blauw is. Het is
Affiliate niet toegestaan om (account-, domein- en andersoortige) namen aan
te maken en te gebruiken met een verwijzing naar Hallo Blauw.

2. Verplichtingen van partijen
a. Affiliate zal de Academy van Hallo Blauw naar eigen inzicht promoten. Affiliate
zal merkmaterialen ontvangen van Hallo Blauw, maar hoeft deze niet verplicht
te gebruiken.
b. Bij het promoten onthoudt Affiliate zich van het verspreiden en versturen van
spam en ongevraagde elektronische communicatie, het kopen (of op andere
wijze onrechtmatig stimuleren) van klikken op de link of fake-inschrijvingen en
het op onrechtmatige wijze verspreiden van de link.
c. Promotie op de volgende categorieën van websites/kanalen is niet
toegestaan: adult, kinderen, erotisch of pornografisch karakter.
d. Affiliate zal zich, zowel gedurende als na afloop van deze overeenkomst, niet
in negatieve zin uitlaten over de Academy/Hallo Blauw.
e. Affiliate zal geen toezeggingen, beloftes of garanties geven die Hallo Blauw
niet na kan komen.
f. Het is Affiliate niet toegestaan om gelijktijdig een ander soortgelijk programma
als de Academy te promoten.
g. Het is Hallo Blauw toegestaan om de link van Affiliate op non-actief te zetten
indien zij van mening is dat Affiliate de regels zoals in deze overeenkomst
genoemd overtreedt.
3. Aansprakelijkheid en vrijwaring
a. Partijen zetten zich samen in voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
b. Affiliate vrijwaart Hallo Blauw voor aanspraken van derden als gevolg van
bijvoorbeeld onjuiste uitingen, toezeggingen, beweringen of garanties ten
aanzien van de Academy en voor de gevolgen van bijvoorbeeld frauduleuze
links of spammen. Onder deze vrijwaring wordt in ieder geval begrepen het
volledig vergoeden van eventuele opgelegde boetes, maar ook imagoschade
en kosten gemaakt ter verdediging tegen dergelijke aanspraken en de
daarmee gepaard gaande tijd.
c. Affiliate is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het naleven van alle
toepasselijke wetgeving, zoals bijvoorbeeld de ‘cookiewet’ (de
Telecommunicatiewet), privacywetgeving (zoals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming), consumentenbeschermingsrecht etc. en vrijwaart
Hallo Blauw voor eventueel hieruit voortvloeiende aanspraken.
4. Duur van de overeenkomst
a. Partijen gaan deze overeenkomst aan voor onbepaalde tijd.
b. De overeenkomst mag door beide partijen zonder opgaaf van reden worden
opgezegd. Een opzegging dient doorgegeven te worden via
support@halloblauw.nl.
c. Na opzegging van de overeenkomst, dient Affiliate alle vermeldingen en
uitingen die te maken hebben met Hallo Blauw en/of de Academy, uiterlijk
zeven dagen na de opzegging verwijderd te hebben.
d. Tenzij de opzegging het gevolg is van handelen of nalaten van Affiliate, heeft
Affiliate nog steeds het recht op de aan hem/haar toekomende vergoeding als
gevolg van geïnteresseerden die zich binnen 180 dagen na opzegging
hebben aangemeld voor de Academy.
e. In het geval van opzegging van de overeenkomst door Hallo Blauw als gevolg
van handelen of nalaten van Affiliate, is Hallo Blauw gerechtigd om eventuele

schade die zij heeft geleden door dit handelen of nalaten van Affiliate, in
rekening te brengen.
f. Hallo Blauw kan de voorwaarden waaronder zij haar affiliate-programma
inricht wijzigen. In dergelijke gevallen zal Affiliate daar drie maanden van te
voren over worden geïnformeerd. Indien Affiliate zich niet met deze nieuwe
voorwaarden kan verenigen, zal de overeenkomst tussen partijen eindigen na
afloop van de hiervoor genoemde drie maanden.
5. Werking en vergoeding van het affiliate-programma
a. Affiliate promoot de Academy via een gegenereerde link in het ‘Mijn partner
account’. Indien een geïnteresseerde op deze link klikt, zal er een cookie
opgeslagen worden waardoor Hallo Blauw weet dat deze geïnteresseerde via
Affiliate bij de Academy terecht is gekomen.
b. Indien geïnteresseerde binnen 180 dagen na opslag van de cookie overgaat
tot aanmelding, heeft Affiliate recht op 50% van de aankoopprijs (excl. btw).
c. Er worden geen andere vergoedingen of betalingen gedaan aan Affiliate,
anders dan het percentage van de prijs waarvoor geïnteresseerde de
Academy heeft aangekocht.
d. Indien Affiliate van mening is dat een aanmelding het gevolg is van zijn/haar
link, maar niet als zodanig is geregistreerd door middel van de geplaatste
cookie, is het aan Affiliate om te bewijzen dat de aanmelding wel degelijk het
gevolg was van zijn/haar link. Slaagt Affiliate niet in dat bewijs, dan wordt de
aankoop gezien als een rechtstreekse aankoop bij Hallo Blauw zonder
tussenkomst van Affiliate en is er geen vergoeding aan Affiliate verschuldigd.
e. Uitbetaling van de vergoeding vindt plaats aan het begin van iedere maand,
waarbij uitbetalingen voor aankopen via de Affiliate-link t/m het einde van de
voorgaande maand worden gedaan. In het geval dat een aankoop is gedaan
ten aanzien waarvan het herroepingsrecht (14 dagen) nog niet is verstreken,
wordt de aan Affiliate toekomende vergoeding naar de volgende maand
verschoven.
f. De administratie van Hallo Blauw is leidend en indien Hallo Blauw een
vordering heeft op Affiliate, zal de vergoeding eerst daarmee worden
verrekend worden voordat er tot uitbetaling over wordt gegaan.
g. Er worden door Hallo Blauw geen garanties gegeven op het ontvangen van
enige vergoeding.
6. Promotiemateriaal
a. Affiliate zal (promotie)materiaal van Hallo Blauw ontvangen. Het staat Affiliate
vrij om deze materialen wel of niet te gebruiken bij het promoten van de
Academy. Affiliate mag de Academy promoten door middel van zijn/haar
eigen huisstijl.
b. Hallo Blauw verstrekt aan Affiliate een licentie om de (promotie)materialen
gedurende de looptijd van deze overeenkomst naar eigen inzicht te
gebruiken. De licentieduur is gelijk aan de looptijd van de overeenkomst. Het
aanpassen (andere kleur, andere samenstelling) van de materialen is niet
toegestaan.
c. Partijen benadrukken dat Hallo Blauw eigenaar is en blijft van alle intellectuele
eigendomsrechten op de materialen.

d. Hallo Blauw heeft het recht om op elk moment aan Affiliate kenbaar te maken
dat de verstrekte (promotie)materialen niet langer gebruikt mogen worden en
per direct verwijderd dienen te worden.
e. Hallo Blauw heeft het recht om bij onrechtmatig gebruik van het
(promotie)materiaal de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
De bepalingen uit artikel 4d en 4e zijn van toepassing.
7. Geheimhouding
a. Partijen erkennen dat de inhoud van deze overeenkomst vertrouwelijk van
aard is en komen geheimhouding overeen.
b. De verplichting tot geheimhouding blijft ook na het eindigen van deze
overeenkomst van kracht, in ieder geval voor de duur van drie jaren.
8. Slotbepalingen
a. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
b. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van beide partijen is
uitgesloten.
c. Deze overeenkomst omvat alle afspraken tussen partijen.
d. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch,
tenzij dwingendrechtelijke regels anders bepalen.

