Voorwaarden Linkpartner Premium programma
Onderstaand vindt u de voorwaarden die van toepassing zijn voor deelname aan het
Linkpartner Premium programma van Weerhuisje.nl. Bij inschrijving van het Linkpartner
Premium programma geven deelnemers aan bekend te zijn met, en akkoord te gaan met de
voorwaarden van deze overeenkomst.
Doel van de overeenkomst
Het vergroten van de naamsbekendheid van zowel Weerhuisje.nl als die van de Linkpartner
website(s). De Linkpartner heeft als extra voordeel een aanzienlijke korting op het gehele
assortiment van Weerhuisje.nl.
Artikel 1: Partijen en definities
Weerhuisje.nl: eigenaar en initiator van het Linkpartner programma. Weerhuisje.nl is
onderdeel van Aageka webshops gevestigd Oranjekanaal ZZ 23 te Hijken. KvK nr 54566088.
Linkpartner: Een door Weerhuisje.nl geaccepteerd natuurlijk persoon of bedrijf die de
algemene voorwaarden van het Weerhuisje.nl Linkpartner Premium programma heeft
geaccepteerd, en die op een tot Linkpartner ter beschikking staande website één of
meerdere www.weerhuisje.nl links op de homepage heeft staan.
Artikel 2: Deelname
2.1 Een ieder die beschikt over één of meerdere website(s), niet vallend onder één van de
categorieën als genoemd in art. 2.6, kan deelnemen aan het Linkpartner Premium
programma van Weerhuisje.nl.
2.2 De potentiële Linkpartner vult het aanmeldingsformulier op de website van
Weerhuisje.nl volledig en naar waarheid in. Na beoordeling en acceptatie door
Weerhuisje.nl krijgt Linkpartner hiervan schriftelijke bevestiging.
2.3 Van deelname is sprake indien Linkpartner is geaccepteerd door Weerhuisje.nl en deze
één of meerdere door Weerhuisje.nl beschikbaar gestelde promotiemiddelen met
www.weerhuisje.nl link(s) op de homepage van de website van Linkpartner heeft staan.
2.4 Zowel Linkpartner als Weerhuisje.nl hebben te allen tijde het recht om, zonder opgaaf
van redenen, deelname te beëindigen c.q. Linkpartner van deelname aan het programma uit
te sluiten.
2.5 Indien Linkpartner besluit te stoppen met deelname, verwijdert deze eenvoudigweg de
link(s) en notificeert via mail Weerhuisje.nl van de beëindiging. Indien bij controle door
Weerhuisje.nl blijkt dat de link op de site van Linkpartner niet meer aanwezig is, zal
Weerhuisje.nl Linkpartner op de hoogte brengen van het beëindigen van de overeenkomst
en alle gegevens van Linkpartner verwijderen uit de administratie van Weerhuisje.nl
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2.6 Deelname is niet toegestaan aan site(s) welke content bevatten als: erotiek of
pornografie, discriminatie, het aanprijzen of bevorderen van illegale activiteiten, een
gewelddadig karakter hebben of anderszins onethisch of normoverschrijdend zijn. Zulks ter
beoordeling van Weerhuisje.nl.
2.7 Bij uitsluiting of beëindiging van deelname zal Linkpartner op eerste verzoek van
Weerhuisje.nl, en niet later dan 7 dagen na dat verzoek, alle links en promotiemateriaal van
diens website(s) verwijderd hebben.
2.8 Linkpartner kan op generlei wijze aanspraak maken op vergoeding van schade, van
welke aard dan ook, voortvloeiend uit deelname aan het Linkpartner Premium programma
van Weerhuisje.nl.
2.9 Linkpartner is niet gerechtigd de overeenkomst met Weerhuisje.nl over te dragen aan
derden.
2.10 Weerhuisje.nl zal gedurende de overeenkomst op een daarvoor op haar website
toegewezen pagina een link van Linkpartner plaatsen.
2.11 Weerhuisje.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving de
Voorwaarden Linkpartner overeenkomst te wijzigen. De actuele versie van de voorwaarden
is op de website van Weerhuisje.nl beschikbaar.
Artikel 3: Kortingen
3.1 Linkpartner heeft recht op kortingen op de aanschaf van artikelen uit het gehele
assortiment van Weerhuisje.nl. Linkpartner krijgt hiertoe van Weerhuisje.nl een persoonlijke
kortingscode toegewezen. Korting wordt uitsluitend toegekend aan de deelnemer van het
Linkpartner Premium programma. Artikelen worden uitsluitend op het door Linkpartner op
het deelname formulier opgegeven adres afgeleverd.
3.2 Kortingstabel. De aangegeven korting is geldig bij onafgebroken deelname aan het
programma.
Categorie
Initiate
Bronze
Silver
Gold

Deelnameduur
0-6 weken
Vanaf 6 weken
Vanaf 6 maanden
Vanaf 30 maanden

Korting
0%
5% aankoopkorting
10% aankoopkorting
15% aankoopkorting

3.3 Het maximale aankoopbedrag waarop korting toegepast wordt bedraagt €1000 inclusief
BTW op jaarbasis.
Artikel 4: Promotiemateriaal
4.1 Promotiematerialen zijn door Weerhuisje.nl beschikbaar gestelde linkcodes etc. die door
Linkpartner gebruikt worden om te voorzien in één of meerdere www.weerhuisje.nl links.
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4.2 Promotiemateriaal wordt na registratie en acceptatie van Linkpartner door
Weerhuisje.nl beschikbaar gesteld aan Linkpartner.
4.3 Linkpartner mag gratis gebruik maken van het door Weerhuisje.nl beschikbaar gestelde
promotiemateriaal.
4.4 Het gebruik van promotiemateriaal ten behoeve van doorlinken naar Weerhuisje.nl mag
nimmer misleidend zijn, noch schade kunnen berokkenen aan Weerhuisje.nl.
4.5 Het promotiemateriaal mag niet worden gebruikt voor handelingen en/of gedragingen
die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de richtlijnen van de Reclame Code
Commissie, of deze Voorwaarden Linkpartner overeenkomst.
4.6 Linkpartner zal te allen tijde handelen overeenkomstig door Weerhuisje.nl aangegeven
richtlijnen ten aanzien van installatie en gebruik van het promotiemateriaal.
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