Algemene voorwaarden – Aﬃliate
Onderstaand de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deelname aan het
aﬃliate programma van Nachtkastje.nl. Bij akkoord van deze voorwaarden wordt
verondersteld dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten die genoemd worden in
deze algemene voorwaarden.
Ar2kel 1 – Deﬁni2es
Aﬃliate: iedere persoon die de algemene voorwaarden hee? aanvaard en door
Nachtkastje.nl als Aﬃliate is geaccepteerd om producten en informaAe onder de aandacht te
brengen via de Aﬃliate site en social media kanalen.
Ar2kel 2 – Iden2teit van de ondernemer
Nachtkastje B.V., als webshop handelend onder de naam Ladies Night’s Nachtkastje.nl
Spoorallee 2a - 6921 HZ - Duiven - Nederland.
Telefoonnummer: Ajdens kantoorAjden 0316-251570
e-mailadres: klantenservice@nachtkastje.nl
KvK-nummer: 74695800 BTW-idenAﬁcaAenummer: NL859995768B01
Ar2kel 3 - Aanmelding en accepta2e
1. Iedereen van ach[en jaar en ouder die over een site en/of social media kanalen op
het internet beschikt, kan zich aanmelden als Aﬃliate bij Nachtkastje.nl.
2. Aanmelding als Aﬃliate houdt in dat deze algemene voorwaarden aanvaardt,
nagekomen en gerespecteerd worden.
3. Om als Aﬃliate te worden ingeschreven, moet de Aﬃliate:
a. het aanmeldingsformulier naar waarheid ingevuld hebben;
b. de algemene voorwaarden accepteren;
c. als Aﬃliate geaccepteerd zijn door Nachtkastje.nl.
4. Nachtkastje.nl informeert de Aﬃliate binnen 10 werkdagen na ontvangst van de
aanmelding en aanvaarding algemene voorwaarden of Nachtkastje.nl de Aﬃliate
accepteert.
5. Nachtkastje.nl kan een aanmelding zonder opgave van reden(en) op ieder moment
weigeren. Indien Nachtkastje.nl een aanmelding weigert, wordt over de periode
voorafgaand aan de weigering en daarna geen commissie betaald.
Ar2kel 4 – Gebruik
1. De Aﬃliate zal de door Nachtkastje.nl aangeboden content slechts gebruiken ten
behoeve van het aﬃliate programma en hierin geen wijzigingen brengen.
2. Aﬃliates zijn niet toegestaan het aangeleverde materiaal te gebruiken voor
handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke we`elijke
bepalingen, de neAque`e, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie of deze
algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de
volgende handelingen:
- Spam versturen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail en/of
het ongevraagd in grote aantallen plaatsen van berichten op forums, in
nieuwsgroepen of op weblogs;

-

Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins
handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
Misleiding van derden.

Ar2kel 5 – Commissie
1. De Aﬃliate maakt aanspraak op 20% commissie van het aankoopbedrag indien
Nachtkastje.nl een verkoop hee? geregistreerd via de Aﬃliate site of social media
kanalen. De commissie is voor een als bedrijf aangesloten Aﬃliate exclusief BTW.
Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal
over de commissie BTW worden berekend.
2. Indien de klant de arAkelen retourneert en/of betaling daarvan ongedaan wordt
gemaakt om wat voor reden dan ook, kan de Aﬃliate geen aanspraak maken op de
betreﬀende commissie en wordt de in behandeling staande commissie afgekeurd in
het aﬃliate programma of dient de Aﬃliate de reeds ontvangen commissie ter zake
aan Nachtkastje.nl terug te betalen c.q. zal Nachtkastje.nl bij de eerstvolgende
afrekening verrekenen.
Ar2kel 6 – Betaling
1. De betaling van de commissie zal maandelijks plaatsvinden op het rekeningnummer
dat de Aﬃliate hee? opgegeven. Indien de commissie minder dan €75,(vijvenzevenAg) bedraagt, zal in de betreﬀende maand geen betaling plaatsvinden en
zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand
waarin het totaalbedrag €75,- (vijvenzevenAg) of meer bedraagt.
2. De Aﬃliate gee? Nachtkastje.nl toestemming voor het opstellen van de creditnota’s
voor de uitbetaling van de commissie.
Ar2kel 7 – Beëindiging
1. Nachtkastje.nl is te allen Ajde gerechAgd om, zonder opgave van reden, de Aﬃliate
overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2)
weken. Tenzij het een reden uit paragraaf 7.2 betre?. Dan kan Nachtkastje zonder
opzegtermijn de samenwerking opzeggen.
2. Onverminderd haar overige rechten is Nachtkastje.nl onder meer gerechAgd om de
Aﬃliate overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:
- De Aﬃliate in strijd met de algemene voorwaarden handelt;
- De site en/of social media kanalen van de Aﬃliate naar oordeel van Nachtkastje.nl
in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één
of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
- Nachtkastje.nl hier op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden.
3. De Aﬃliate kan te allen Ajde, zonder opgave van reden, de Aﬃliate overeenkomst
beëindigen. Afmelden kan door een e-mail te sturen naar:
klantenservice@nachtkastje.nl.
4. Bij opzegging worden eventuele commissiebedragen door Nachtkastje.nl uitbetaald.
Openstaande commissiebedragen worden binnen zeven (7) werkdagen na het einde
van de maand waarin opgezegd is door middel van een credikactuur opgegeven en
uitbetaald.
5. Indien de Aﬃliate overeenkomst, om welke reden dan ook is beëindigd:

a. Dienen onmiddellijk de bestaande Aﬃliatelink(s) inacAef te worden gemaakt;
b. Is Nachtkastje.nl gerechAgd om de toegang van de Aﬃliate tot het aﬃliate
programma te blokkeren;
c. Kan de Aﬃliate geen aanspraak (meer) maken op commissie;
d. Zal de Aﬃliate de content van de site en/of social media kanalen onmiddellijk
verwijderen;
e. Is de Aﬃliate per direct niet langer gerechAgd om de producten en content
van Nachtkastje.nl te gebruiken;
f. Zal de Aﬃliate de content van zijn/haar site, social media kanalen en/of uit
zijn/haar lokale database onmiddellijk verwijderen op straﬀe van een
dwangsom van €1000,-(duizend euro) per dag dat de content ondanks
beëindiging nog op de site en/of social media kanalen wordt getoond.
Ar2kel 8 - Aansprakelijkheid
1. De Aﬃliate is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gebruik, de
ontwikkeling en instandhouding, het funcAoneren en de inhoud van de site en/of
social media kanalen.
2. Nachtkastje.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies
die door de Aﬃliate of derde parAj wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de
aangeboden diensten.
3. Nachtkastje.nl zorgt ervoor dat het aﬃliate prorgramma 24 uur per dag bereikbaar is,
afgezien van periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht.
Nachtkastje.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele omzetderving of
andere kosten die hieruit voortvloeien.
4. Nachtkastje.nl is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling
wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informaAe.
Ar2kel 9 – Overig
1. De Aﬃliate zal geen toezeggingen doen en/of verplichAngen aangaan voor of namens
Nachtkastje.nl.
2. De Aﬃliate is niet gerechAgd om (een deel van) zijn/haar Aﬃliate overeenkomst over
te dragen aan derde.
3. Nachtkastje.nl is te allen Ajde gerechAgd om de algemene voorwaarden te
veranderen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het
moment dat deze in het aﬃliate programma zijn geplaatst. Indien een Aﬃliate daarna
gebruik blij? maken van het aﬃliate programma, aanvaardt deze daarmee de
toepasselijkheid van de gewijzigde algemene voorwaarden.
4. Wanneer de gewijzigde algemene voorwaarden voor de Aﬃliate niet acceptabel zijn,
is de Aﬃliate gerechAgd de aﬃliate overeenkomst binnen veerAen (14) dagen te
beëindigen.
5. Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk
recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met
het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de
desbetreﬀende bepaling.
6. De algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en
geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

