Algemene voorwaarden OnzeClubwinkel
Laatste update: 12-11-2019
Hieronder treft u de Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van
OnzeClubwinkel. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen.
Door u aan te melden, als lid of als club, geeft u aan de Voorwaarden te
accepteren. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van
OnzeClubwinkel of de dienst van OnzeClubwinkel via een van onze Partners.
Definities
De hierna vetgedrukte begrippen hebben binnen onze algemene
voorwaarden de volgende betekenis:
Aanmelden: de elektronische registratie van een e-mailadres, wachtwoord en
eventuele andere persoonlijke gegevens van de club/vereniging of u persoonlijk.
Bezoeker: de natuurlijke persoon die OnzeClubwinkel bezoekt.
Club: de club/vereniging die door middel van het Aanmelden bij OnzeClubwinkel
geregistreerd staat.
Commissie: het bedrag dat OnzeClubwinkel ontvangt van de webshops voor het
genereren van leads of verkopen bij de webshops, via de links op de website van
OnzeClubwinkel of een Partner.
Coördinator: rechtsgeldige vertegenwoordig van de Club.
Lid: de persoon die door middel van het Aanmelden bij OnzeClubwinkel
geregistreerd staat.
Links: de weblinks naar aangesloten Webshops die het registreren van leads,
eventuele aankoop en het daarbij horen Lid en Club mogelijk maken.
OnzeClubwinkel: de besloten vennootschap OnzeClubwinkel.nl BV,
gevestigd te Amsterdam, 1072AH, met KvK nr. 01044372 en BTW nr. NL
004806372B01.
Partner: partij waarmee OnzeClubwinkel een partner-overeenkomst
heeft gesloten en die gebruik maken van de dienst van OnzeClubwinkel.
Spaarbedrag: het bedrag dat door Lid of Club aan Commissie is
gespaard. Onderverdeeld in ‘goedgekeurd’, ‘In behandeling’ en ‘Afgekeurd’.

Webshop: de webshop (natuurlijke of rechtspersoon) waarmee OnzeClubwinkel
een samenwerking heeft op grond waarvan zij een commissie toekennen
wanneer via onze OnzeClubwinkel of een Club of Lid een lead of koper is
doorverwezen.
Website: de homepage en onderliggende pagina’s OnzeClubwinkel

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van OnzeClubwinkel of
de dienst van OnzeClubwinkel via een van onze Partners. Tevens zijn de
Voorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen het Lid of de
Club en OnzeClubwinkel.
Artikel 2: Aanmelding
2.1 Een deelnemer kan zich per e-mailadres één keer registreren als
deelnemer.
2.2 Aanmelding als Lid of Club houdt in dat u deze Voorwaarden accepteert en
zult respecteren.
2.3 Indien u bij de aanmelding zoals beschreven in artikel 2 optreedt als
Coördinator van een Club, dient u daartoe bevoegd te zijn. Op OnzeClubwinkel
rust in dit kader geen onderzoeksplicht.
2.4 Na Aanmelding van een Club bevestigt OnzeClubwinkel de Coördinator in
beginsel binnen 5 (zegge: vijf) dagen na ontvangst van de Aanmelding.
2.5 OnzeClubwinkel kan een aanmelding om haar moverende redenen
weigeren, zonder opgave van redenen.
2.6 Indien de Club is geaccepteerd, mag OnzeClubwinkel de Club in uitingen
en campagnes als zodanig (be)noemen, (indien van toepassing) in samenhang
met het logo van de Club.
2.7 Via een Partner gaat de Club door middel van activatie van
OnzeClubwinkel akkoord om het totale gespaarde bedrag dat op moment van
activatie bekend is bij de Partner, door bezoekers gespaard voor de club, via
eerdere of andere cashback programma's, toe te voegen aan het te publiceren
saldo (bijvoorbeeld via de OnzeClubwinkel widget op web, app, tv en cms).
Het getoonde saldo gaat dan dus niet altijd over het uitsluitend bij
OnzeClubwinkel gespaarde bedrag, maar over het totaal voor de club
gespaarde saldo.
2.8. Het is de verantwoordelijkheid van de Club om het eventuele nog
openstaande saldo bij eerdere of andere cashback programma’s uitbetaald te
krijgen.
Artikel 3: Gebruik
3.1 De Club of het Lid zal de auteursrechten, merkenrechten en overige
rechten van exclusieve aard van OnzeClubwinkel en Partners respecteren.
3.2 De Club of het Lid zal zich onthouden van ieder doen of nalaten waardoor
OnzeClubwinkel en/of de Partner (mogelijk) in strijd handelt met de
toepasselijke wet- en regelgeving. Het is onder meer niet toegestaan dat

(door) de inhoud van de website van de Club of van enig (ander) document
(zoals advertenties of e-mails), waarin de Club iets van OnzeClubwinkel heeft
opgenomen:
(a) een pornografisch of gewelddadig karakter heeft;
(b) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;
(c) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
(d) afbreuk kan doen / doet aan de goede naam en reputatie van
OnzeClubwinkel; en/of
(e) auteursrechten, merkrechten of andere rechten van OnzeClubwinkel of
enige derde worden geschonden.
3.3 Indien de Website van OnzeClubwinkel of een Partner hinder ondervindt
van de installatie en/of het gebruik van een Link, is OnzeClubwinkel
gerechtigd betreffende Link te blokkeren.
3.4 Een deelnemer mag niet betrokken zijn bij ‘spamming’ of andere
activiteiten waarbij webshop-links zonder toestemming van OnzeClubwinkel
en/of webshops worden gepubliceerd.
3.5 OnzeClubwinkel behoudt zich het recht voor om een deelnemer te
weigeren en/of te verwijderen wanneer het vermoeden bestaat dat een
deelnemer misbruik maakt van en/of betrokken is bij misbruik en/of fraude.

Artikel 4: Commissie
4.1 Door gebruik te maken van de Links om naar bij OnzeClubwinkel
aangesloten Webshops te gaan, kan een Lid geld sparen voor een Club naar
keuze. Wanneer de doorlink juist is geregistreerd, er een aankoop wordt
gedaan en er aan de voorwaarden van de zowel OnzeClubwinkel en de
Webshop is voldaan, betaald de betreffende Webshop een commissie uit.
4.2 Een deel van deze Commissie wordt uitgekeerd aan de Club.
4.3 Bij de meeste Webshops gaat er ook een deel van de Commissie naar het
Lid zelf.
4.4 De Spaarbedragen staan vermeld op de persoonlijke pagina van het Lid,
dan wel in het Dashboard van de Club.
4.5 Een Club krijgt het gespaarde bedrag uitgekeerd wanneer het
drempelbedrag van €25,- is bereikt.
4.6 Een Lid krijgt het gespaarde bedrag uitgekeerd wanneer het
drempelbedrag van €5,- is bereikt.
4.7 Een Club zijn voor de uitbetaling van het spaartegoed zelf verantwoordelijk
voor het invoeren van de juiste adres- en bankgegevens.
4.8 Een Club of Lid heeft geen recht op rente over het door hen opgebouwde
Spaarbedrag.
4.9 OnzeClubwinkel is niet verantwoordelijk voor vertraagde of gemiste
uitbetalingen die het gevolg zijn van factoren waarop OnzeClubwinkel geen
invloed heeft.
4.10 OnzeClubwinkel heeft geen invloed op de hoogte van de door webshop
betaalde Commissie.
4.11 De hoogte van de Commissie kan per product(groep), per webshop en
per bestelling verschillen en wordt bepaald door de Webshop zelf.

4.12 OnzeClubwinkel heeft geen invloed op aanpassingen die de Webshop doet
in de hoogte van de commissie.
4.13 Indien een aankoop wordt geretourneerd en/of betaling daarvan
ongedaan wordt gemaakt, is OnzeClubwinkel voor betreffende aankoop
aan de Club of het Lid geen commissie (meer) verschuldigd. Eventueel reeds
uitbetaalde commissie over deze aankoop dient door de Club of het Lid
aan OnzeClubwinkel te worden terugbetaald. In het geval van
gedeeltelijke retourzending vervalt de Commissie over het bedrag dat het
geretourneerde of geannuleerde deel vertegenwoordigd.
4.14 Geen betaling zal plaatsvinden indien de voor betaling benodigde
gegevens van de Club of het Lid niet bij OnzeClubwinkel bekend zijn of
wanneer (het vermoeden bestaat dat) deze onjuist zijn tot de gegevens wel
bekend zijn en met zekerheid is vastgesteld dat de gegevens juist zijn.
Artikel 5: Duur en beëindiging
5.1. Een lidmaatschap van OnzeClubwinkel door Club of Lid kan te allen tijde
zonder opgaaf van reden worden beëindigd.
5.2. Wanneer een deelnemer langer dan zes maanden niet heeft ingelogd op
de website, zal OnzeClubwinkel deelnemer proberen te bereiken via het bij
OnzeClubwinkel geregistreerde e-mailadres met het verzoek om in te loggen
op OnzeClubwinkel
5.3. Wanneer binnen één maand hier niet op wordt gereageerd behoudt
OnzeClubwinkel zich het recht voor om deelnemer te verwijderen uit het
deelnemersbestand.
5.4. De eventueel door desbetreffende deelnemer gespaarde bedragen zullen
in geval van verwijdering, na twaalf maanden vervallen.
Artikel 6: Privacy
6.1. OnzeClubwinkel neemt de gegevens van deelnemers op in een database
met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zonder
expliciete toestemming zullen de gegevens van deelnemer door
OnzeClubwinkel nimmer aan derden worden verstrekt.
6.2. Verzameling van persoonsgegevens gebeurt enkel en alleen ten behoeve
van de dienst van OnzeClubwinkel en verwerking van betreffende gegevens
gebeurt enkel voor zover nodig in het kader van deze Dienst, conform de Wet
Bescherming Persoonsgegevens en zoals nader omschreven in de Privacy
voorwaarden.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1. OnzeClubwinkel is slechts verantwoordelijk voor het doorlinken en
correct incasseren en verrekenen van de Commissie. Bij bezoek van of
aankoop bij een Webshop zijn de Algemene Voorwaarden van de betreffende
Webshop van toepassing.
7.2. OnzeClubwinkel is nimmer aansprakelijk voor aangelegenheden die tussen
het Lid of Club en de bij OnzeClubwinkel aangesloten Webshops plaatsvinden.
Hieronder vallen bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend betaling, levering,

garantie, schade van deelnemer of derden, gevolgschade, gederfde omzet en
winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
7.3. OnzeClubwinkel is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de producten of
diensten die na transactie tussen het Lid en Webshop en/of door hun
ingeschakelde derden worden geleverd.
7.4. OnzeClubwinkel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van
onjuistheden of onvolledigheden in door deelnemer verstrekte informatie bij
inschrijving of gebruik van het lidmaatschap aan OnzeClubwinkel.
Artikel 8: Klachten
8.1. Klachten kunnen alleen via het contactformulier op de website kenbaar
worden gemaakt.
8.2. Op andere wijze kenbaar gemaakte klachten kan door het Lid of de Club
geen rechten worden ontleend.

Artikel 9: Wijziging Voorwaarden
9.1. De Voorwaarden kunnen op ieder moment door
OnzeClubwinkel worden gewijzigd. Gewijzigde Voorwaarden
zullen door OnzeClubwinkel aan de deelnemers worden gecommuniceerd.
9.2. Bij gebreke van protest tegen de gewijzigde Voorwaarden binnen 30
dagen na de terbeschikkingstelling daarvan, gelden de gewijzigde
Voorwaarden. Bij voortgezet gebruik van de website of het OnzeClubwinkellidmaatschap impliceert dat deelnemer met de gewijzigde Voorwaarden
akkoord is.
Artikel 10: Algemeen
10.1. OnzeClubwinkel streeft er steeds naar zo helder en duidelijk mogelijk te
zijn in de door of namens haar verstrekte informatie. Aan de verstrekte
informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
10.2. OnzeClubwinkel is niet verbonden met, of onderdeel van de webshops die
met OnzeClubwinkel een overeenkomst zijn aangegaan en heeft dan ook geen
invloed op en is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en/of
uitvoering van de links naar de webshops, de uitvoering van de transactie of op
de hoogte en/of uitkering van eventueel uitgekeerde commissiebedragen.
Artikel 11: Toepasselijk recht
Op deze Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen zullen
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank te Leeuwarden.

