
 

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van het partnerprogramma van Hondjekoek 

# 1 Algemeen 

1.1 Hondjekoek.nl (hierna “aanbieder”) stelt op internet via de website 

https://www.hondjekoek.nl/service/affiliate/ een platform beschikbaar, die voor geregistreerde 

deelnemers (hierna “partner”) deelname aan het partnerprogramma mogelijk maakt. 

1.2 Met dit partnerprogramma is het voor de partner mogelijk om op prestatiebasis commissie te 

ontvangen door te helpen bij de ondersteuning van de online-verkoop van artikelen uit het 

assortiment van de aanbieder. 

1.3 Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis van de zakelijke relatie tussen de partner en de 

aanbieder.  

1.4 Overeenkomsten of afspraken naast deze Algemene Voorwaarden bestaan niet. Afwijkende 

zakelijke voorwaarden, nevenovereenkomsten, veranderingen of aanvullingen van deze 

overeenkomst zijn pas van kracht indien dit schriftelijk is overeen gekomen. 

1.5 De regelingen in deze overeenkomst dienen strikt vertrouwelijk behandeld te worden. 

1.6 De partner heeft deze Algemene Voorwaarden gelezen en gaat hiermee akkoord door het 

verzenden van zijn aanmelding.  

 

# 2 Definities 

 

2.1 Account: Een account is geldig nadat er goedkeuring is gekregen van de aanbieder en wanneer de 

registratie gegevens correct zijn ingevoerd 

2.2 Geldige verkoop: Een verkoop is geldig wanneer een gebruiker via een geldige link een aankoop 

doet op de website van de aanbieder. De aanbieder hanteert een retourbeleid van 14 dagen. Na 

deze 14 dagen wordt de commissie goedgekeurd. 

 

# 3 Deelnamebepalingen 

 

3.1 De partner verplicht zich bij aanmelding de juiste gegevens te verstrekken. Daarnaast verplicht de 

partner zich om deze gegevens in zijn account zelf te aan te passen bij eventuele veranderingen. 

3.2 Je kunt alleen deelnemen aan dit partnerprogramma met een eigen emailadres, opgave van de 

volledige contactgegevens en een minimumleeftijd van 18 jaar. 

3.3 De partner is uitgesloten van deelname aan de winwinwin! acties van de aanbieder. 

 

# 4 In werking treden van de overeenkomst 

 

4.1 De partner heeft goedkeuring nodig van de aanbieder om mee te kunnen doen aan het 

partnerprogramma 

4.2 Deelname aan het partnerprogramma is voor de partner vrij van kosten 

 

# 5 Einde van de overeenkomst 

 

5.1. De overeenkomst van het partnerprogramma van de aanbieder wordt voor onbepaalde tijd 

gesloten en kan door beide contractpartijen worden opgezegd. Naar de aanbieder toe kan dit per 

email (info@hondjekoek.nl) of per post (Hondjekoek.nl, Floresstraat 4, 2022 BE Haarlem) 

mailto:info@hondjekoek.nl


5.2 Na het beëindigen van de overeenkomst is de partner verplicht om alle reclamemiddelen te 

verwijderen. Vanaf het moment van beëindigen van de overeenkomst wordt er geen vergoeding 

meer betaald. 

 

# 6 Account 

 

6.1 De partner ontvangt van de aanbieder een eigen account in de omgeving van het 

partnerprogramma. In dit account kan de partner altijd zijn actuele commissies bekijken 

 

# 7 Commissies 

 

7.1. Commissies worden uitgekeerd in de vorm van een kortingscode op de website van 

Hondjekoek.nl voor eigen gebruik of in contanten via overschrijving naar het opgegeven 

bankrekeningnummer van de partner. 

7.2 De commissie bedraagt 8% van het totaal besteedde bedrag. Over verandering van de 

commissies worden partners geïnformeerd.  

7.3 De aanbieder hanteert een retourbeleid van 14 dagen, na goedkeuring van de aankoop na dit 

termijn van 14 dagen wordt de commissie goedgekeurd. 

7.4 De commissie kan worden uitgekeerd kan bij een tegoed vanaf 50 euro tot een maximaal bedrag 

van 250 euro. Voor uitkering van het tegoed dien je een aanvraag te versturen naar 

info@hondjekoek.nl 

7.5 De partner is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van BTW, indien de partner BTW-plichtig is. 

De aanbieder heeft een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig en een geldig 

BTW-nummer, indien de partner een factuur met BTW wil ontvangen. Indien de partner niet BTW-

plichtig is dan maken wij de commissie zonder BTW over. Indien de partner tijdens de overeenkomst 

BTW-plichtig wordt dan dien je dit per omgaande aan de aanbieder mee te delen. 

7.6 1 keer per kwartaal ontvangt de partner een verrassingspakket met producten die de partner zelf 

kan uittesten en promoten op de eigen kanalen van de partner. Je dient hierbij wel te vermelden dat 

het om gesponsorde producten gaat. Indien gewenst, kan de partner hierbij een unieke kortingscode 

ontvangen van de aanbieder om extra verkoop te stimuleren. 

 

# 8 Cookies 

 

8.1 Toewijzing van een geldige verkoop geschiedt door het gebruik van cookies. De geldigheid van 

deze cookies zijn 45 dagen geldig op het online-platform van de aanbieder. De aanbieder is niet 

aansprakelijk, indien een door partner bemiddelde eindklant het plaatsen van deze cookies niet 

accepteert en de daardoor gegenereerde omzet niet aan de partner kan worden toegewezen. Ook is 

de aanbieder niet aansprakelijk indien een commissie verloren gaat door het foutief integreren van 

links. 

 

# 9 Aansprakelijkheid 

 

9.1 De aanbieder neemt alle verantwoordelijkheid om functionaliteit en betrouwbaarheid van het 

partnerprogramma te garanderen. 

9.2 De partner is zelf verantwoordelijk voor uitingen die de partner doet op eigen kanalen. De 

aanbieder heeft hier geen invloed op en distantieert zich van hun inhoud. 

9.3 De partner handelt op eigen verantwoording. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade 

veroorzaakt door de partner. 



9.4 Het is de plicht van de aanbieder om degelijke producten te leveren en deze te leveren volgens 

de geldige verzendmethodes. 

 

# 10 Reclamevorm 

 

10.1 De reclame voor het aangeboden programma kan in de vorm van afbeeldingen, banners en de 

partner-url geschieden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan voor de partner om zelf banners te 

creëren en deze te gebruiken. 

10.2 Het is verboden om niet gewenste mails met reclame voor het aangeboden programma aan 

onbekende personen te versturen. Dit geldt ook voor andere reclame-uitingen, die toestemming van 

de ontvanger voor de ontvangst van de reclame vereisen. Het is ook niet de bedoeling om te werven 

in fora of nieuwsgroepen in de vorm van discussiegroepen of andere bijdragen. 

10.3 De partner gebruikt zelf niet de partnerlink, maar ontvangt 10% korting op eigen bestellingen 

via online-verkoop. Deze korting wordt niet ontvangen in de fysieke winkel van de aanbieder. De 

partner ontvangt een unieke kortingscode, alleen voor eigen gebruik. De partner garandeert met 

nadruk om deze kortingscode alleen voor eigen gebruik te gebruiken. Verkoop aan derden op deze 

manier is met nadruk verboden, hier is het partnerprogramma voor. 

 

# 11 Bescherming persoonsgegevens 

 

11.1 De aanbieder neemt alle relevante bepalingen met betrekking tot bescherming van 

persoonsgegevens in acht 

11.2 De aanbieder gebruikt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden als die, die in deze 

overeenkomst zijn voorzien 

11.3 De aanbieder verkoopt geen adresgegevens en zal geen persoonsgeboden gegevens aan derden 

doorgeven 


