
Door u aan te melden als Affiliate in het Offorte Affiliate programma en/of gebruik te maken van de Referral links gaat u ermee 

akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden: 

Offorte.com is een dienst van Dvotion BV. Met het gebruik van Offorte.com ("Service") en alle diensten van Dvotion gaat u akkoord 

met de Algemene Voorwaarden en Gebruikers voorwaarden van Dvotion. Met "Dvotion", "Offorte", "Service", "Dienst", "wij" en "ons" 

bedoelen we Dvotion B.V. gevestigd aan de Bramentuin 28 in Teteringen, Nederland. Dvotion is ingeschreven bij de kamer van 

koophandel onder nummer 20102594. 

Deze Offorte Affiliate Program-voorwaarden ("Overeenkomst") vormen een juridische overeenkomst tussen Offorte en u ("Partner", 

"u" of "Affiliate"). Deze overeenkomst regelt de relatie tussen uw website en marketingactiviteiten en Offorte. Zorg ervoor dat u de 

inhoud van de overeenkomst volledig begrijpt. Als u twijfelt over uw rechten en plichten die voortvloeien uit uw aanvaarding van 

de overeenkomst, neem dan contact met ons op. Als u niet akkoord gaat met enige bepaling van deze overeenkomst, kunt u niet 

verder gaan met het aanmeldingsproces of aan het Offorte Affiliate programma mee doen. 

1. Definities. 

"Partner", "u" of "Affiliate" betekent elke persoon of rechtspersoon die het aanmeldingsproces op de Offorte Website heeft voltooid 

en deelnemer is geworden aan het Offorte Affiliate programma. Deelname aan het Offorte Affiliate programma is verboden voor 

individuen en entiteiten die een stemrecht of belang hebben in Offorte, inclusief Offorte officieren, directeuren, aandeelhouders 

en werknemers van Offorte, en hun naaste families. 

"Offorte Affiliate Programma" is een programma voor het delen van inkomsten, ontwikkeld door Offorte waarmee u, de Affiliate, 

marketingmethoden kunt gebruiken om onze diensten te promoten en verkeer naar de Offorte Website te leiden, in 

overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst. 

"Offorte Website" betekent www.offorte.com, een van dee aanverwante websites en/of de Offorte Service. 

"Commissie" betekent de geldelijke vergoeding die u ontvangt, overeenkomstig sectie 5 hiervan, voor deelname aan het Offorte 

Affiliate programma; de commissie bestaat uit een percentage van uw totale verkoopbedrag. De verkoop vindt plaats wanneer 

een Eindgebruiker de Offorte Website bezoekt via een Referral Link en de betaling voor het Offorte abonnement doet of 

anderszins zoals hierin beschreven. 

"Commissiebetaling" verwijst naar betalingssystemen waarmee u uw commissie kunt ontvangen. Mogelijk ontvangt u uw 

commissie via PayPal of overboeking. De minimumdrempel voor betalingen is € 50. Betalingen worden alleen verwerkt aan het 

eind van elke maand; op voorwaarde dat als de betalingsdatum valt op een dag die geen werkdag is (naar eigen goeddunken van 

Offorte), de betaling zal plaatsvinden op de eerste werkdag daarna. 

"Levensduur van cookies", tenzij hierin anders vermeld, betekent 10 (tien) jaar vanaf de datum van de eerste aankomst van de 

Eindgebruiker op de Offorte Website via de Referral Link van de Partner volgens deze Overeenkomst. 

"Eindgebruiker" betekent de geautoriseerde daadwerkelijke gebruiker van de Offorte Service, die zich registreert voor een betaald 

account op de Offorte Website. 
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"Lead" betekent de potentiële Eindgebruiker van de Offorte Service, die op de Referral Link klikt en die door Offorte is 

goedgekeurd als lead van een Affiliate volgens de voorwaarden hierin. De Lead kan naar eigen goeddunken door Offorte worden 

goedgekeurd, rekening houdend met het volgende: (i) de Lead moet de nieuwe gebruiker voor Offorte zijn; (ii) de Lead moet uw 

Referral Link gebruiken; (iii) de Lead mag niet de reeds bestaande Eindgebruiker van Offorte zijn (iv) de Lead is niet betrokken bij 

ons actieve verkoopproces met onze Offorte verkoopvertegenwoordiger (s) of Offorte agenten of resellers. 

"Netto-inkomsten" betekent de initiële Offorte abonnementskosten, eventuele verlengingskosten en eventuele upgrade- of 

downgrade-kosten die daadwerkelijk aan Offorte worden betaald door een Eindgebruiker voor de Offorte Service op de Offorte 

Website. Netto-inkomsten: (i) worden berekend na aftrek van eventuele kortingen en verschuldigde belastingen; (ii) worden 

berekend inclusief eventuele latere terugbetalingen aan de Eindgebruiker. 

"Referral Link" betekent een link die naar de Offorte Website leidt en uw referentie-ID bevat. U ontvangt uw referentie-ID pas nadat 

u deelnemer bent geworden aan het Offorte Affiliate programma of reeds klant bent en gebruik maakt van de Referral Link. 

"Offorte Service" betekent de toegang tot online platform, applicaties en tools die de gebruikers bekijken of waarop ze zich 

abonneren, die door ons zijn ontwikkeld, onderhouden en beheerd en toegankelijk zijn via de Offorte Websites. 

"Offorte abonnement" betekent het abonnement voor de Offorte Service die op de Offorte Website is gespecificeerd. 

"Derde" betekent elke individuele of rechtspersoon, behalve de partij bij deze Overeenkomst. 

"Uw account" betekent uw account op de Offorte Website, waar uw informatie wordt opgeslagen en waar u uw gelieerde 

activiteiten, inclusief betalingsinformatie, kunt volgen. 

"Uw website" of "gelieerde website" betekent de wereldwijde website die u vermeldt tijdens de aanmelding bij het Offorte Affiliate 

programma, dat eigendom is van of beheerd wordt door u. 

2. Affiliate rechten. 

2.1. Wij verlenen u, behoudens de hieronder uiteengezette beperkingen, een beperkt, niet-exclusief, niet-toewijsbaar, niet-

sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar, herroepbaar recht om: (i) de Offorte Service aan uw prospects en klanten te demonstreren 

en te promoten, en (ii) om Eindgebruikers toegang te verlenen om de Offorte Service te gebruiken, in overeenstemming met deze 

Overeenkomst en de Offorte voorwaarden, gespecificeerd op de Offorte Website, op voorwaarde dat Eindgebruikers instemmen 

met de Offorte voorwaarden, gespecificeerd op de Offorte Website. 

2.2. U mag banners of Referral Links plaatsen in uw nieuwsbrieven, op uw website of in andere web gerelateerde inhoud. 

2.3. U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar support@Offorte.com. 

3. verbonden verplichtingen. 

3.1. U moet uw volledige wettelijke naam, een geldig e-mailadres, een geldige domeinnaam van uw website en alle andere 

gevraagde informatie verstrekken om het aanmeldingsproces op de Offorte Website te voltooien. Alle informatie die u in uw 

profiel opgeeft, moet waarheidsgetrouw zijn. U bent als enige verantwoordelijk voor alle informatie die u verstrekt in uw 

accountprofiel en op uw website. 

3.2. Als Affiliate kunt u maar 1 (één) account hebben. U kunt meerdere domeinen in één (één) account vermelden, maar er is 

slechts één (één) account toegestaan. 



3.3. U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van uw website en voor alle materialen 

die op uw website verschijnen. U moet ervoor zorgen dat materiaal dat op uw website wordt geplaatst, geen inbreuk maakt op of 

inbreuk maakt op de rechten van derden (inclusief bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of 

eigendomsrechten). U bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid en geschiktheid van 

materiaal dat op uw website is geplaatst. We onderschrijven of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor links die van 

uw website naar een andere website leiden dan de Offorte Website en voor enige inhoud die kan worden gevonden door deze 

links naar websites van derden te volgen. 

3.4. Affiliate garandeert en garandeert namens zichzelf en haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, agenten en 

onderaannemers: (i) dat alle persoonlijke gegevens, vervat in de Leads (indien aanwezig) of andere gegevens of materialen, die 

volgens deze Overeenkomst aan Offorte worden verstrekt, verzameld in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, inclusief 

maar niet beperkt tot, toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming; (ii) dat het de Affiliate volledig is toegestaan om 

persoonlijke gegevens over te dragen aan Offorte en dat de Affiliate alle noodzakelijke toestemmingen heeft ontvangen zodat 

Offorte dergelijke persoonlijke gegevens zou kunnen opslaan en verwerken, gebruiken voor marketingdoeleinden en voor het 

aanbieden van haar diensten. 

4. Niet toegestaan. 

4.1. U mag het Offorte Affiliate programma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Terwijl u de Offorte Service 

gebruikt en/of deelneemt aan het Offorte Affiliate programma, mag u geen wetten overtreden in uw regio / staat / land. 

4.2. U mag Offorte en/of Offorte niet promoten op gokwebsites, websites met adult entertainment / haat / gewelddadige / 

lasterlijke inhoud of andere inhoud die als aanstootgevend of ongepast wordt beschouwd, en websites die de rechten van derden 

schenden en/of toepasselijke wetten schenden. Offorte kan al dan niet alle inhoud op uw website (s) bekijken of door u gebruiken 

in uw promotiemethoden. Offorte kan dit vereisen en u stemt ermee in om ons de informatie te verstrekken over 

verkeersbronnen, promotiekanalen en uw promotiemethoden met betrekking tot Offorte Service. Als uw bronnen, kanalen of 

methoden met betrekking tot de Offorte Service als ongepast of niet in overeenstemming met de voorwaarden van deze 

overeenkomst worden beschouwd, kan naar eigen goeddunken Offorte uw account opschorten, kunnen uw gebruiksrechten 

worden ingetrokken en kunnen commissies worden geannuleerd. 

4.3. Affiliates mogen hun Commissie, ontvangen via het Offorte Affiliate programma, niet delen met Eindgebruikers. Commissie 

kan op geen enkele manier worden verdeeld tussen u, uw werknemers en enige andere derde partij, inclusief Eindgebruikers. 

4.4. U mag op geen enkele manier gebruiken en/of vermelden: (i) de merknamen Dvotion of Offorte als trefwoord in uw 

advertentiecampagnes in alle zoekmachines, inclusief eventuele spelfouten in de merknaam; (ii) de merknamen Dvotion of 

Offorte in de domeinnaam van uw website, inclusief eventuele spelfouten van de merknaam. 

4.5. U mag de handelsmerken, banners, de inhoud of een van de aan u verstrekte afbeeldingen op geen enkele manier wijzigen 

zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

4.6. Fraude is een ernstig misdrijf en wordt als zodanig behandeld. Fraude wordt gedefinieerd als elke actie die opzettelijk probeert 

om verkopen, leads of clicks te creëren met robots, frames, iframes, scripts of het handmatig "vernieuwen" van pagina's, met als 

enig doel het creëren van commissies. Elke poging tot fraude of elke schadelijke actie zal leiden tot annulering van rekeningen en 

commissies. De Affiliate moet alle door ons gevraagde documenten binnen 30 (dertig) dagen verstrekken in het geval we 

potentieel frauduleuze activiteiten opmerken die verband houden met uw account of via uw Referral Links. Anders wordt uw 

account geblokkeerd en worden de commissies geannuleerd. 



4.7. Je kunt niet spammen. We zullen uw account beëindigen bij de eerste keer dat u spamt. Stuur geen e-mails naar lijsten of 

groepen waar u geen toestemming voor heeft. We hebben het recht om uw account te deactiveren of te verwijderen bij de 

eerste overtreding die verwijst naar deze sectie. 

4.8. U ontvangt geen commissies voor zelfverwijzingen en voor gelieerde ondernemingen die onze Offorte voorwaarden voor 

Affiliate programma's schenden. Ook mag u het bedrijf waarvoor u werkt niet doorverwijzen en daarvoor commissie ontvangen. 

4.9. U mag Offorte proefversies niet als kortingsaanbiedingen / -coupons op de markt brengen en mag Offorte proefversies niet in 

kortings- / kortingsbon secties van uw website (s) plaatsen, tenzij Offorte schriftelijk anders is overeengekomen. 

5. Betaling door de commissie. 

5.1. Om in aanmerking te komen voor het verdienen van een commissie, moet de Eindgebruiker een Offorte abonnement 

aanschaffen binnen de vermelde levensduur van de cookie nadat hij naar de Offorte Website is gekomen via de Referral Link van 

uw website, e-mail of andere communicatie. Als een verkoop plaatsvindt nadat de levensduur van de cookie is verstreken en de 

Eindgebruiker niet via de Referral Link is teruggekeerd en het Offorte abonnement heeft gekocht, vindt er geen commissie plaats. 

5.2. Voor alle duidelijkheid: commissies worden alleen betaald voor aankopen van gloednieuwe verwijzingen, die plaatsvinden 

nadat de Eindgebruiker op uw specifieke Referral Link (s) heeft geklikt die uw referentie-ID bevatten, rechtstreeks vanaf de Offorte 

Website. Met andere woorden, om in aanmerking te komen voor een commissie, zal de door u genoemde Eindgebruiker een 

nieuwe gebruiker voor Offorte zijn, zal hij uw Referral Link gebruiken om zich te registreren en vervolgens een account aan te 

schaffen en zal hij een Offorte abonnement rechtstreeks van de Offorte Website kopen: zowel maandelijks als jaarlijks. In het geval 

van aankoop door de Eindgebruiker, zoals hierin beschreven, ontvangt Affiliate een gedeeltelijke commissie van 20% (twintig 

procent) over de Offorte abonnementsprijs, tot een maximumbedrag van € 2000. 

5.3. We vestigen er ook uw aandacht op dat het geld dat op uw rekening is bijgeschreven geen rente genereert. Commissies 

worden alleen verdiend op betaalde accounts op de Offorte Website. Als de Eindgebruiker het Offorte abonnement annuleert of 

niet betaalt nadat de proefperiode voorbij is, om terugbetaling vraagt of een beperkte gratis registratie gebruikt, zal er geen 

commissie ontstaan. De structuur van de commissie kan naar eigen inzicht worden gewijzigd. 

5.4. Commissies die zijn verdiend met frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of 

marketingmethoden worden ongeldig verklaard. Frauduleuze activiteiten leiden ook tot onmiddellijke annulering van het account. 

5.5. Alle statistieken worden verzameld en berekend door Offorte en zijn de enige geldige statistieken die worden gebruikt voor 

het bepalen van de commissie. 

5.6. Als u uw commissie niet opneemt binnen 6 maanden na het bereiken van de toepasselijke betalingsdrempels beschreven in 

sectie 1 van deze voorwaarden, behouden we ons het recht voor om de niet-opgeëiste Commissie af te schrijven en nietig te 

verklaren. 

5.7. Van tijd tot tijd kan Offorte de prijzen van Offorte abonnementen wijzigen, daarom kunnen deze wijzigingen zowel van 

invloed zijn op de Commissie die u verdient als op de juistheid van de informatie die u verstrekt. We kunnen de beschikbaarheid 

van Offorte abonnementen niet garanderen tegen de prijzen die u op uw website vermeldt, als ze verouderd zijn. 

6. Terugkerende commissies. 

Tenzij hierin anders vermeld, wanneer de Eindgebruiker met uw referentie-ID geregistreerd in de Offorte cookie een account bij 

Offorte registreert, ontvangt u een commissie zolang de Eindgebruiker het Offorte betaalde Abonnement op de Offorte Service 

aanhoudt of totdat het wordt beëindigd door een van de partijen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van 



Offorte en/of de Offorte Affiliate Programma voorwaarden. Als het Eindgebruikers account op enig moment wordt geannuleerd, 

opgeschort of terugbetaald, komt u niet meer in aanmerking om commissie te ontvangen over toekomstige vergoedingen die van 

die Eindgebruiker worden gegenereerd. 

7. Duur en beëindiging. 

7.1. Deze overeenkomst begint na aanmelding van uw account op de Offorte Website en loopt door totdat deze door een van 

beide partijen wordt beëindigd in overeenstemming met deze voorwaarden van het Offorte Affiliate programma. 

7.2. Elke partij kan deze overeenkomst op elk moment naar eigen goeddunken beëindigen met schriftelijke kennisgeving aan de 

andere ten minste 30 dagen vóór de beëindigingsdatum. 

7.3. Niettegenstaande het bovenstaande behoudt Offorte zich het recht voor om een Gebruikersaccount te beëindigen wegens 

beledigende of frauduleuze activiteiten, het niet naleven van deze Overeenkomst of om enige andere reden naar eigen 

goeddunken. 

7.4. Beëindiging van deze overeenkomst zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw account of uw toegang tot uw 

account, en de verbeurdverklaring en afstand doen van alle potentiële of te betalen commissies in uw account als ze zijn verdiend 

door frauduleus, illegaal of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden. Bij beëindiging van deze 

overeenkomst worden alle rechten van de partner die in deze overeenkomst worden genoemd, onmiddellijk beëindigd. 

8. Publiciteit. 

Het is de Affiliate niet toegestaan om de inhoud van websites die eigendom zijn van en/of beheerd worden door Offorte te 

gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Offorte. De Affiliate mag geen pagina's of delen van pagina's van de Offorte 

Website en/of de Offorte Service kopieren om de indruk te wekken dat de Affiliate website een Offorte Website of Offorte Service 

is of een deel van de Offorte Website of Offorte Service. De Affiliate gaat ermee akkoord geen verklaringen af te leggen en/of 

garanties en/of garanties te geven met betrekking tot de Offorte Service en/of hun doeltreffendheid anders dan die gegeven door 

Offorte en/of zoals anderszins schriftelijk door ons goedgekeurd. 

9. Eigendom en intellectuele eigendom; gebruik van handelsmerken. 

9.1. Affiliate erkent en gaat ermee akkoord dat alle rechten, titels en belangen van, alle intellectuele eigendomsrechten van welke 

aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, octrooi, copyright, handelsmerk, databaserechten evenals morele rechten, 

knowhow en handelsgeheimen (en alle licenties in verband daarmee), al dan niet geregistreerd of in staat tot registratie, en of ze 

nu bestaan in een specifiek land of landen of een ander deel van de wereld, in het Offorte Affiliate Program, het Offorte Service 

(technologie , hardware, software, enz.), alle code of software (SDK, API, enz.) die onder deze Overeenkomst aan Gelieerde of 

Eindgebruiker kan worden geleverd en alle werkproducten die hierin worden gemaakt en/of geleverd en gerelateerde 

documentatie (die de Offorte vormt) Website, Offorte Affiliate programma) zijn en blijven uitsluitend en exclusief ons eigendom 

en/of eigendom van Offorte, Offorte licentiegevers of Offorte partners. Aan de partner wordt geen titel of eigendomsrecht 

verleend op de Offorte Website of het Offorte Affiliate programma. Het recht van de Affiliate om de Offorte Website te gebruiken, 

deel te nemen aan het Offorte Affiliate programma en elk deel daarvan is strikt beperkt tot de bepalingen van deze overeenkomst 

en we behouden ons alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend. 

9.2. Offorte, Andere merken, afbeeldingen, pictogrammen, namen en logo's die op of via de Offorte Website worden gebruikt of 

worden weergegeven, zijn handelsmerken, handelskleding en/of servicemerken ("merken") van ons en onze gelieerde 

ondernemingen en dochterondernemingen of anderszins eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die al dan niet gelieerd 

zijn aan, verbonden zijn met of gesponsord worden door ons en mogelijk onderworpen zijn aan de voorwaarden van dergelijke 



derden. Affiliates en Eindgebruikers mogen geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met gebruik van een van de 

bovengenoemde handelsmerken, handelskleding en/of servicemerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onze 

en de respectievelijke eigenaar. Het recht van de Affiliate om de merken te gebruiken is strikt beperkt tot de manier van gebruik 

zoals geïnstrueerd en goedgekeurd door ons, welk recht te allen tijde naar eigen goeddunken (of de respectievelijke eigenaren of 

licentiegevers) kan worden ingetrokken of gewijzigd. Gelieerde onderneming zal dergelijke weergave van materialen 

dienovereenkomstig onmiddellijk wijzigen of verwijderen op verzoek van ons of de respectievelijke eigenaren of licentiegevers van 

Offorte. De Affiliate erkent en gaat ermee akkoord dat de Affiliate het eigendom van de merken op de Offorte Website om welke 

reden dan ook niet zal betwisten. Het gebruik of de weergave van de Affiliate merken wordt effectief beëindigd na beëindiging van 

deze overeenkomst, deactivering of verwijdering van uw account of na kennisgeving door ons of de respectievelijke eigenaar of 

licentiegever om dergelijk gebruik of deze weergave te stoppen. 

9.3. Affiliate verleent ons hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, onbeperkte en royaltyvrije licentie om de merken, namen, logo's, 

handelsmerken, handelsnamen en servicemerken van Affiliate zoals gebruikt door Affiliate uitsluitend te gebruiken voor 

informatieve en reclamedoeleinden. 

9.4. Partners zijn niet verplicht om Offorte ideeën, suggesties, opmerkingen of andere feedback te geven met betrekking tot de 

Offorte Website of Offorte Service, het Offorte Affiliate programma of het bedrijf of de activiteiten van Offorte. Als een Affiliate 

ideeën, suggesties, opmerkingen of andere feedback deelt met Offorte, zal Offorte een dergelijk idee, suggestie, commentaar of 

feedback bezitten. Affiliate wijst hierbij alle rechten, titels en belangen van Affiliate in een dergelijk idee, suggestie, commentaar of 

feedback toe aan Offorte en gaat ermee akkoord dat Offorte vrij zal zijn om dit te gebruiken en te implementeren, zonder enige 

beperking of verplichting, zonder enige verplichting om dit te doen. 

10. Vrijwaring. 

U stemt ermee in om Offorte en haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen, te vrijwaren en te 

vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (inclusief 

maar niet beperkt tot advocaatkosten) ) voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van en toegang tot de Offorte Website en deelname aan 

het Offorte Affiliate programma; (b) uw schending van enige voorwaarde van deze Overeenkomst of toepasselijke wetgeving; of 

(c) uw schending van enig recht van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot enig auteursrecht, eigendom of privacyrecht. 

Deze verplichting tot verdediging en vrijwaring blijft van kracht na beëindiging van deze overeenkomst en uw gebruik van de 

Offorte Website en deelname aan het Offorte Affiliate programma. 

11. Autoriteit. 

Elke partij verklaart en garandeert tegenover de andere partij dat de persoon die deze Overeenkomst uitvoert, bevoegd is om dit 

namens die partij te doen. Als u een individu bent, vertegenwoordigt dan garandeert u dat u minstens 18 jaar bent op de 

ingangsdatum van deze overeenkomst. Als u jonger bent dan 18 jaar, probeer dan niet deel te nemen aan het Offorte Affiliate 

programma en stuur geen informatie over uzelf naar ons, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Als we 

vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van iedereen onder de 18 jaar zonder verificatie van ouderlijke 

toestemming, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. 

12. Bevoegdheden. 

U verklaart en garandeert dat: (i) u de juiste bevoegdheid heeft om te werken en alle inhoud op uw website (s) te plaatsen; (ii) u 

beschikt over alle gepaste rechten om te promoten met elke promotiemethode die u wilt gebruiken; (iii) Uw website (s) en uw 

promotiemethoden maken geen inbreuk op de eigendomsrechten van derden of Offorte; en (iv) u blijft als enige verantwoordelijk 

voor al uw Website (s) en al uw promotiemethoden en/of campagnes en de daaruit voortvloeiende gevolgen. 



13. Afwijzing van garanties. 

Behalve wanneer wettelijk verboden, worden het Offorte Affiliate programma en de Offorte Website geleverd "as-is" en "zoals 

beschikbaar" en wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van elke soort af. We geven geen garantie dat het Offorte 

Affiliate programma of de Offorte Website (a) aan uw eisen en / of verwachtingen voldoet; (b) zal beschikbaar zijn op een 

ononderbroken, tijdelijk, veilige of foutloos basis; of (c) nauwkeurig, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke code, 

volledig, juridisch of veilig zal zijn. Dit neemt niet weg dat we onze uiterste best zullen doen om een zo goed mogelijke service te 

verlenen. Wij bieden verder geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud op alle sites die 

linken naar de Offorte Website.  

 

14. Beperking van aansprakelijkheid. 

14.1. In geen geval zijn Offorte, haar functionarissen, directeuren, werknemers of agenten, aansprakelijk zijn jegens u of enige 

derde partij voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, bestraffende of gevolgschade, welke dan ook voortvloeit uit of 

verband houdt met deze overeenkomst, of gebruik van de Offorte Website of deelname aan het Offorte Affiliate programma. 

Onze aansprakelijkheid jegens u voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, zal te allen tijde 

beperkt zijn tot het maximum van (a) € 50 (vijftig EURO) of (b) commissie die u in de voorgaande 12 (twaalf) maanden hebt 

ontvangen (indien ieder). Het bestaan van meer dan één claim zal deze limiet niet vergroten. De voorgaande beperking van 

aansprakelijkheid is van toepassing voor zover toegestaan door de wet in de toepasselijke jurisdictie. 

14.2. De Affiliate accepteert dat de werking van het Offorte Affiliate programma, de Referral Links of de Offorte Website mogelijk 

niet volledig vrij is van onderbrekingen, fouten of weglatingen en Offorte niet aansprakelijk is voor de gevolgen van 

onderbrekingen of fouten in de prestaties of inhoud van de Offorte Website of Referral Links. 

14.3. Offorte geeft geen garantie, onderschrijft, garandeert of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor producten of diensten die 

worden geadverteerd of aangeboden door de derde partij via de Offorte Website, gelinkte website of Referral Links of vermeld in 

een banner of andere reclame, en Offorte zal geen partij zijn bij of op enigerlei wijze verantwoordelijk zijn voor het controleren 

van transacties tussen u en externe leveranciers van producten of diensten. 

14.4. We doen geen uitspraken over het feit dat het Offorte Affiliate programma of de Offorte Website geschikt of beschikbaar is 

voor gebruik op alle locaties. Degenen die de Offorte Website bezoeken of gebruiken of deelnemen aan het Offorte Affiliate 

programma vanuit rechtsgebieden die dergelijk gebruik verbieden, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de 

naleving van de lokale wetgeving. 

14.5. We behouden ons het recht voor om externe serviceproviders te gebruiken in de bepalingen van de gehele of een deel van 

de overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot hostingproviders, betalingsverwerkingsdiensten, informatie- en 

communicatiediensten, analyseservices, internetadvertentieplatforms, reclamedienstverleners en platforms. Indien een van de 

bovengenoemde diensten door derden wordt geleverd, kan de Affiliate onderworpen zijn aan de voorwaarden van die derde 

partij. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor diensten geleverd door een derde partij. 

15. Diversen. 

15.1. Toewijzing. Deze overeenkomst, een deel ervan of enige rechten of verplichtingen eronder mag niet door u worden 

vernieuwd, toegewezen, uitbesteed of overgedragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, maar kan door ons 

worden toegewezen zonder beperking of beperkingen. Elke toewijzing of overdracht in strijd met de bovengenoemde bepalingen 

wordt als nietig beschouwd. Behoudens het voorgaande, zijn de bepalingen van deze overeenkomst bindend voor en in het 

voordeel van de partijen bij deze overeenkomst en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. 



15.2. Overmacht. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd uitvoeren van onze verplichtingen als gevolg van 

omstandigheden buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van apparatuur of diensten van derden, 

communicatiestoringen, overheidsmaatregelen, oorlog, terroristische daden, aardbevingen , brand, overstroming of andere 

overmacht, arbeidsomstandigheden, stroomstoringen en internetstoringen. 

15.3. Koppen en referenties. Kopjes van secties zijn alleen voor het gemak van referentie. Woorden tussen aanhalingstekens en 

hoofdletters betekenen een afkorting of gedefinieerde term voor aangegeven woorden of termen, inclusief de definities in de 

eerste alinea. 

15.4. Relaties. U en wij zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, 

agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiger of arbeidsrelatie tussen u en ons creëren. U bent niet bevoegd om namens ons 

aanbiedingen of verklaringen te doen of te aanvaarden. U zult geen enkele verklaring afleggen, al dan niet op uw website, die 

redelijkerwijs in tegenspraak is met iets in deze overeenkomst. 

15.5. Rechtskeuze. Deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende aangelegenheden en alle geschillen die tussen de partijen in 

verband met deze overeenkomst ontstaan, worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlandse en 

Europese wetgeving. 

15.6. Belastingstatus en verplichtingen. Offorte is niet verplicht en zal u geen fiscaal en/of juridisch advies geven. Offorte is niet 

verplicht om uw belastingstatus en/of verplichtingen te onderzoeken of te onderzoeken, en dergelijk onderzoek en onderzoek is 

uitsluitend uw verantwoordelijkheid. U bent verplicht om alle relevante fiscale en wettelijke vereisten onafhankelijk te beoordelen 

en na te leven, en u bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen belastinginning, rapportage en andere verplichtingen die 

voortvloeien uit inkomsten van de Commissie. Als Offorte u informatie verstrekt, wordt die informatie niet beschouwd als 

belasting- of juridisch advies en is Offorte niet verantwoordelijk voor de juistheid van dergelijke informatie. 

15.7. Volledige overeenkomst . Deze overeenkomst vormt samen met de Algemene Voorwaarden, Gebruikers Voorwaarden en het 

privacybeleid de volledige overeenkomst tussen u en Offorte met betrekking tot uw gebruik van de Offorte Website en deelname 

aan het Offorte Affiliate programma. De voorwaarden van sommige andere Offorte Services en -producten kunnen echter 

aanvullende voorwaarden opleggen, die u kunt vinden in de voorwaarden voor dergelijke services en producten. 

15.8. Geen afstand. Het niet of niet uitstellen door een partij van het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel dat is voorzien in 

het kader van deze overeenkomst of de wet, houdt een verklaring van afstand in van dat (of enig ander) recht of rechtsmiddel, 

noch belet of beperkt de verdere uitoefening ervan. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of 

rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat (of enig ander) recht of rechtsmiddel uitsluiten of beperken; en zal niet worden 

opgevat als een verklaring van afstand van enige volgende schending of wanbetaling onder dezelfde of enige andere bepaling van 

deze Overeenkomst. 

15.9. Scheidbaarheid. Alle bepalingen van deze overeenkomst zijn afzonderlijk en scheidbaar. Als een bepaling van deze 

overeenkomst (of een deel van een bepaling) door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit ongeldig, niet afdwingbaar of 

onwettig wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de werking van deze overeenkomst of op de andere geldige bepalingen. 

15.10. Privacy. Deelname aan het Offorte Affiliate programma vallen ook onder ons Privacybeleid, waarvan de bepalingen hierin 

door verwijzing worden aangenomen, dus wanneer we naar deze Overeenkomst verwijzen, verwijzen we ook naar het 

Privacybeleid. 

15.11. Marketing. U gaat ermee akkoord dat Offorte u kan identificeren als een Offorte partner en uw naam en/of logo uitsluitend 

voor een dergelijk doel mag gebruiken in haar marketingmateriaal. 



15.12. Amendement. Offorte heeft het recht om deze Offorte Affiliate Programmavoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen, 

aan te passen of te wijzigen ("Wijzigen") door een herziene Offorte Affiliate Programmavoorwaarden op de Offorte Website te 

plaatsen. Uw voortdurende deelname aan het Offorte Affiliate programma na de datum van een dergelijke wijziging wordt geacht 

uw aanvaarding van de herziene voorwaarden van het Offorte Affiliate programma te zijn. 

15.13. Erkenning. U bevestigt dat u alle voorwaarden van de Offorte Affiliate Program-voorwaarden hebt gelezen, erkent en ermee 

instemt. U erkent dat u onafhankelijk hebt beoordeeld of het wenselijk is om de voorwaarden van het Offorte Affiliate programma 

te accepteren en u vertrouwt niet op enige andere verklaring, garantie of verklaring dan vermeld in de voorwaarden van het 

Offorte Affiliate programma. 

15.14. Elektronische kennisgevingen. U stemt ermee in om berichten van ons in elektronische vorm te ontvangen. Elektronische 

kennisgevingen worden bezorgd op uw e-mailadres, dat u heeft gebruikt voor registratiedoeleinden, aangezien dit later door u 

kan worden gewijzigd door een schriftelijke kennisgeving aan ons. Alle communicatie in elektronisch formaat wordt beschouwd 

als "schriftelijk" en te zijn ontvangen op de dag dat we ze verzenden. We behouden ons het recht voor, maar aanvaarden geen 

verplichting, om communicatie op papier te verstrekken. 

15.15. Mededelingen. Alle kennisgevingen, verzoeken, claims, eisen en andere communicatie met betrekking tot deze Offorte 

Affiliate Program-voorwaarden zijn welkom en moeten worden gericht aan: support@offorte.com. 

16. Contactgegevens 

Mail: support@offorte.com


