
 

BRAND IT UP - IJSVOGELSTRAAT 20 5106NT DONGEN - MANON@BRANDITUP.NL - TELEFOON: 0647508442  
KVK: 69429634 - BTW: NL002184228B41- BANK: NL04 KNAB 0259 4936 51 

 

Affiliate Voorwaarden Brand it Up 
Brand it Up is een handelsnaam van Manon van der Weegen gevestigd aan de Ijsvogelstraat 20, 
5106 NT in Dongen en als eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer: 69429634. Brand it Up helpt ondernemers met het ontwerpen van 
huisstijlen en websites en het verzorgen van hosting en onderhoud, daarnaast verzorgt Brand it Up 
(online) trainingen. 
 
Voor promotie van de diensten van Brand it Up, bied ik een affiliate programma. In deze affiliate 
voorwaarden lees je onder welke voorwaarden jij gebruik kunt maken van dit affiliate programma. 
Ik heb mijn best gedaan deze voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen en hierbij zo min 
mogelijk gebruik te maken van ingewikkelde juridische termen. Heb je vragen over (onderdelen 
uit) deze voorwaarden? Neem dan gerust contact met mij op via  manon@branditup.nl.  

 

1. DEFINITIES  
 
Brand it Up: de aanbieder van het affiliate programma en daarmee de gebruiker van deze 
algemene voorwaarden. 
Affiliatepartner: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of 
de rechtspersoon die deelneemt aan het affiliate programma van Brand it Up. 
Gebruiker: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de 
rechtspersoon die door middel van een affiliate link of verwijzing van de affiliatepartner (afhankelijk 
van de dienst) een aankoop doet bij Brand it Up.  
Affiliate link: een elektronische link die leidt naar de persoonlijke omgeving van de 
affiliatepartner.  
 
Voor de leesbaarheid van deze voorwaarden wordt de affiliatepartner ook aangeduid met ‘je, jij, 
jou of jouw’ en worden de affiliatepartner en Brand it Up samen ‘partijen’ genoemd.  
 

2. Toepasselijkheid affiliate voorwaarden  
 
1. Deze affiliate voorwaarden zijn van toepassing op het affiliate programma van Brand it Up. 
Eventueel door jou gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn uitdrukkelijk 
niet van toepassing. 
2. Wanneer je besluit deel te nemen aan het affiliate programma van Brand it Up, gaat Brand it Up 
ervanuit dat je bekend bent met deze affiliate voorwaarden en akkoord bent met de inhoud ervan. 
Jij verklaart bij deelname aan het affiliate programma 18 jaar of ouder te zijn. 
3. Afwijkingen en aanvullingen op deze affiliate voorwaarden, zijn pas van toepassing als deze 
uitdrukkelijk en schriftelijk door Brand it Up zijn geaccepteerd. 
4. Brand it Up kan deze affiliate voorwaarden wijzigen. Natuurlijk ontvang je hierover schriftelijk 
bericht. Wanneer je na wijziging van de voorwaarden gebruik blijft maken van het affiliate 
programma van Brand it Up, aanvaardt je automatisch de nieuwe voorwaarden.  
5. Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze affiliate voorwaarden ongeldig blijken (nietig of 
vernietigbaar), dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen dan in 
onderling overleg een nieuwe bepaling overeenkomen die zoveel mogelijk het doel en de 
strekking heeft van de oorspronkelijke bepaling.  
6. In het geval deze affiliate voorwaarden niet overeenkomen met de inhoud van een tussen 
partijen gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang op deze affiliate 
voorwaarden. 
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3. Hoe werkt het affiliate programma? 
 
1. Een door Brand it Up geaccepteerde affiliate partner krijgt de mogelijkheid een persoonlijk 
affiliate account aan te maken. Vervolgens ontvangt je een affiliate link waarmee de diensten van 
Brand it Up kunnen worden gepromoot. Voor bepaalde diensten kan handmatig dus zonder 
affiliate link gewerkt worden. Dit wordt dan vooraf tussen partijen afgesproken.  
2. Wanneer een gebruiker tot aankoop over gaat via jouw persoonlijke link, ontvang jij een 
percentage, hierna de ‘affiliate vergoeding’ genoemd.  
Hiervoor moet ook voldaan zijn aan de volgende voorwaarden: 
a. de gebruiker koopt een nieuwe dienst bij Brand it Up; 
b. Brand it Up heeft de betaling van de gebruiker ontvangen en deze betaling is niet teruggeboekt 
of om wat voor reden dan ook ongedaan gemaakt. 
Je hebt geen recht op de affiliate vergoeding voor de gebruiker die een bestaande dienst upgrade 
of wijzigt. 
3. De affiliate vergoeding wordt alleen uitbetaald als jouw affiliate link is gebruikt voor de aankoop. 
Dit kan Brand it Up controleren door middel van cookies die zestig (60) kalenderdagen actief zijn. 
Bij toewijzing van de verkoop wordt gekeken naar de laatste cookie.  
4. Wanneer een aankoop gedaan wordt zonder het volgen van een persoonlijke link of nadat de 
cookies zijn verlopen, kan deze aankoop niet handmatig geregistreerd worden in jouw affiliate 
account en heb jij geen recht op de affiliate vergoeding.   
5. De affiliate link mag niet gebruikt worden voor persoonlijke aankopen of kortingen op 
persoonlijke diensten.  
6. De affiliate partner is niet bevoegd de cookies die Brand it Up gebruikt, aan te passen. Brand it 
Up is niet aansprakelijk voor tracking- of rapportagefouten die door een dergelijke aanpassing 
ontstaan. 
7. Brand it Up behoudt zich het recht voor een aanmelding voor het affiliate programma zonder 
opgave van redenen te allen tijde te weigeren. 

 

4. Betaling affiliate vergoeding  
 
1. Voor elke actieve aankoop die is vastgelegd in jouw affiliate dashboard, heb jij recht op een 
affiliate vergoeding. De affiliate vergoeding wordt berekend als een vooraf afgesproken 
percentage van het aankoopbedrag van de dienst die gepromoot wordt. 
2. De affiliate vergoeding wordt binnen negentig (90) kalenderdagen na de succesvolle aankoop 
door Brand it Up aan jou overgemaakt.  
3. Betalingen worden verricht in Euro’s op het bankrekeningnummer dat door jou aan Brand it Up  
kenbaar is gemaakt. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens in je 
affiliate account juist, volledig en actueel zijn. 
4. Voor bepaalde diensten is het ook mogelijk, in plaats van uitbetaling op je 
bankrekeningnummer, een saldo toe te laten voegen op je strippenkaart. Dit saldo verloopt na 
twaalf (12) kalendermaanden. Het is jouw verantwoordelijkheid om het saldo tijdig te gebruiken.  
5. De registratie door Brand it Up van vertoningen, kliks, verkopen en ontvangen betalingen via het 
affiliate programma is bindend voor partijen.  
 

5. Promoties  
 
1. Promotie van de diensten van Brand it Up met jouw persoonlijke link mag uitsluitend 
plaatsvinden op websites en kanalen die jij zelf bezit en uitsluitend in de Nederlandse taal.  
Het is verplicht je bij deze promotie te houden aan de wettelijke regels.  
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Zo dien je altijd te vermelden dat het een affiliate link betreft. De promotieactiviteiten blijven te 
allen tijde jouw verantwoordelijkheid.  
2. Brand it Up verleent jou een niet exclusief, niet overdraagbaar, beperkt gebruiksrecht om het 
marketingpakket van Brand it Up te gebruiken bij promotie van de diensten van Brand it Up in het 
kader van het affiliate programma. Dit gebruiksrecht vervalt in het geval jouw deelname aan het 
affiliate programma van Brand it Up eindigt. Op het promotiemateriaal van Brand it Up rust 
auteursrecht. Het is dan ook niet toegestaan om zonder vooraf gekregen toestemming van Brand it 
Up, wijzigen aan te brengen aan het promotiemateriaal. 
3. Promotie door middel van ongevraagde elektronische communicatie (SPAM) is uitdrukkelijk niet 
toegestaan.   
4. Jij dient op verzoek van Brand it Up inzicht te kunnen geven in jouw promotie activiteiten.   
5. Het is jou niet toegestaan je voor te doen als Brand it Up, te handelen namens Brand it Up of 
campagnes uit te voeren op basis van organische zoekwoorden met daarin de handelsnaam van 
Brand it Up. 
6. Wanneer jij in strijd handelt met het bepaalde in dit artikel, heeft Brand it Up het recht jou te 
verzoeken de advertentie aan te passen, te verwijderen en/of jou van verdere deelname aan het 
affiliate programma uit te sluiten. Ook kan Brand it Up eventueel door haar geleden schade op jou 
verhalen. 

6. Ongeoorloofd gedrag  
 
1. Wanneer Brand it Up het vermoeden heeft dat jij in strijd handelt met deze affiliate voorwaarden 
en/of er sprake is van fraude, misleiding, andere illegale activiteiten of in het geval jij de reputatie 
van Brand it Up of een derde in gevaar brengt, heeft Brand it Up het recht de betaling van de 
affiliate vergoeding uit te stellen voor een periode van maximaal zes (6) kalendermaanden.  
2. Als na onderzoek door Brand it Up blijkt dat sprake is van het onder lid 1 genoemde, heeft Brand 
it Up het recht om de affiliate vergoeding opnieuw te berekenen, ongeldig te verklaren of af te 
keuren. Ook heeft Brand it Up het recht jou onmiddellijk, zonder tussenkomst van een rechter, uit 
te sluiten voor verdere deelname aan het affiliate partnerprogramma en jouw account te 
verwijderen. 

 

7. Beëindiging deelname  
 
1. Jij kunt de deelname aan het affiliate programma te allen tijde beëindigen door dit schriftelijk 
aan Brand it Up te laten weten. 
2. Brand it Up heeft het recht jouw deelname te beëindigen als Brand it Up haar diensten wijzigt 
en/of een partner van Brand it Up niet meer levert. Hiervoor geldt geen opzegtermijn. 
3. Onverminderd haar overige rechten heeft Brand it Up het recht jouw deelname aan het affiliate 
programma met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van een rechter te beëindigen als: 
a. Jij geheel of deels tekort komt in de nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze 
affiliate voorwaarden; 
b. Jij handelt in strijd met de openbare orde of goede zeden; 
c. Brand it Up op één of andere wijze schade zou kunnen ondervinden van jou handelen of nalaten; 
d. Jij in het kader van het affiliate programma onrechtmatig handelt tegenover Brand it Up  en/of 
derden. 
3. Na beëindiging heb jij geen toegang meer tot het affiliate account, komen potentiële affiliate 
vergoedingen en niet uitbetaalde saldo’s te vervallen en dien jij onmiddellijk de bestaande affiliate 
links inactief te maken. 
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8. Aansprakelijkheid  
 
1. Deelname aan het affiliate programma is op eigen risico van de affiliatepartner. Brand it Up geeft 
in geen geval een garantie af voor deelname aan het affiliate programma. Jij garandeert en 
verklaart te allen tijde te handelen in overeenstemming met deze affiliate voorwaarden en de wet.  
2. Brand it Up is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de 
overeenkomst als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet 
of grove schuld van Brand it Up. Onder directe schade valt in ieder geval niet: gevolgschade, 
gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door 
bedrijfsstagnatie.  
In het geval Brand it Up aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de affiliate 
vergoeding die Brand it Up gedurende drie (3) kalendermaanden voorafgaand aan de oorzaak van 
de schade, aan jou heeft betaald. 
3. Jij vrijwaart Brand it Up voor alle aanspraken van derde die voortvloeien of verband houden met 
handelen of nalaten van jou en/of gebruik van het affiliate programma, schade lijden.  

 

9. Privacy  
 
1. Op deze affiliate voorwaarden is ook de privacy- en cookieverklaring van Brand it Up van 
toepassing. Deze is te raadplegen via Privacybeleid - Brand It Up!. Brand it Up zal de door jou 
verstrekte persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de privacy- en 
cookieverklaring. 
2. Jij wordt in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangemerkt 
als verwerkingsverantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van het 
affiliate programma. Partijen hoeven daarom geen verwerkersovereenkomst te sluiten. 
3. Jij garandeert te handelen in overeenstemming met de AVG, de Telecommunicatiewet en 
regelgeving omtrent reclame en vrijwaart Brand it Up voor schade en/of kosten die ontstaan 
doordat jij je niet houdt aan deze wetgeving. 

 

10. Toepasselijk recht & forumkeuze 

 
1. Op alle door Brand it Up gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze affiliate voorwaarden is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
2. Alle geschillen tussen partijen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.  
Lukt dit niet, dan worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank 
Zeeland-West-Brabant tenzij de wet dwingend anders bepaald. Dit geldt ook voor geschillen die 
slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.  
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