Algemene Partner Voorwaarden

Artikel 1.

Uitgangspunten

A

Komparu ontwikkelt vergelijkingssoftware welke beschikbaar wordt gesteld aan derden middels
een eigen whitelabel systeem (partner.komparu.com).

B

De klant wenst ten behoeve van haar vergelijkingsmodule de door Komparu ontwikkelde
software te gebruiken. Komparu is bereid haar vergelijkingssoftware aan klant ter beschikking te
stellen;

C

Deze overeenkomst verschaft klant toegang tot het partnernetwerk van Komparu. Voor verdere
afspraken tussen Komparu en klant kunnen diverse nevencontracten als bijlagen binnen deze
overeenkomst worden geschikt.

Artikel 2.
2.1

Deze overeenkomst komt tot stand bij het goedkeuren van het gebruikersprofiel van klant door
Komparu. Een e-mail met inloggegevens ter bevestiging van de goedkeuring zal dienen als
bevestiging van deze overeenkomst.

Artikel 3.
3.1

Totstandkoming

Dienstverlening

Komparu verleent aan klant software ten behoeve van het vergelijken van producten of diensten.
Onder deze overeenkomst vallen onderstaande diensten:
Beheren hard- en software
a) Komparu beheert de software en hardware die het partnernetwerk online houdt
b) Komparu zorgt voor juiste data om te kunnen vergelijken
c) Komparu maakt, naast clicks, leads en sales, ook de acties van bezoekers inzichtelijk

3.2

Indien er een storing zou optreden garandeert Komparu dat zij alle maatregelen die
redelijkerwijs van haar gevergd mogen worden om deze storing te verhelpen, zal treffen.
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3.3

Komparu zorgt voor uitbetaling, hetzij via affiliatenetwerken, hetzij rechtstreeks voor
adverteerders die middels de vergelijkingssoftware commissie verlenen aan de partners bij een
lead of sale.

3.4

Komparu maakt vergoedingsmodellen van direct aangesloten adverteerders bekend op
partner.komparu.com. Vergoedingsmodellen van adverteerders via affiliatenetwerken kunnen
worden opgevraagd bij de desbetreffende netwerken. Het raadplegen van informatie omtrent
vergoedingen en looptijden is de verantwoordelijkheid van de klant.

4.

Verplichtingen klant

4.1

Bij de registratie voor het partnersysteem van Komparu zal de klant waarheidsgetrouwe en
volledige informatie verstrekken.

4.2

Klanten die door Komparu worden uitbetaald en BTW-plichtig zijn, zijn verplicht hun BTWnummer op te geven.

4.3

Klant zal de vergelijkingssoftware en de uit het netwerk van Komparu verkregen informatie niet
gebruiken om handelingen te verrichten die in strijd zijn met het Nederlands recht, de AFM
richtlijnen, de richtlijnen van de ACM, de Reclame Code Commissie of andere toezichthoudende
organen.

4.4

Met het akkoord gaan van onderhavige overeenkomst verklaart de klant, die via het Komparu
partner systeem gebruik maakt van financiële producten, kennis te hebben genomen van en te
voldoen aan de in de Bijlage I opgenomen checklist m.b.t. de AFM richtlijnen. Bij het niet volgen
van deze richtlijnen riskeert de klant een boete van de AFM.

4.5

Met het akkoord gaan van de onderhavige overeenkomst verklaart de klant dat hij niet eerder
geweigerd of geblokkeerd is door een Adverteerder van een affiliatenetwerk of door een
Affiliatenetwerk zelf.

4.6

Komparu vraagt van klant dat tijdens de duur van deze overeenkomst en binnen een termijn van
6 maanden daarna geen directe overeenkomst wordt aangegaan met adverteerders die via
Komparu zijn geworven. Deals met betreffende adverteerders die geen vergelijking betreffen en
buiten de Komparu software worden aangegaan kunnen na overleg met Komparu worden
goedgekeurd.

4.7

In geval klant tijdens de duur van deze overeenkomst of binnen de in artikel 4.6 gestelde termijn
een aparte overeenkomst aangaat met adverteerders die via Komparu zijn geworven,
behoudt Komparu zich het recht voor de gederfde winst van de 12 daaropvolgende
maanden bij de partner te vorderen.

4.8

De gederfde winst omschreven in artikel 4.7 bedraagt 12 maal de gemiddelde maandwinst, zoals
berekend over de 6 maanden voorafgaand aan de constatering van de overtreding.
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4.9

Het partnersysteem van Komparu, de functionaliteiten, broncode en verwante applicaties
worden beschermd door intellectueel eigendom, auteursrecht en andere wettelijke bepalingen.
Komparu verleent de klant het herroepbaar, niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om het
partnersysteem te gebruiken voor het doel van deze overeenkomst. De klant zal geen verdere
rechten worden verleend. In het bijzonder, is de klant niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming de software of daarin opgenomen gegevens aan derden door te geven,
noch toegang aan derden aan het partnersysteem te verlenen, noch wijzigingen in het
partnersysteem aan te brengen of data te gebruiken anderszins dan voor het doel van deze
overeenkomst.

4.10

Indien klant het in artikel 4.9 bepaalde overtreedt of niet nakomt, verbeurt hij aan Komparu
een onmiddellijk opeisbare boete van € 15.000,- per gebeurtenis en een boete van € 5.000,- voor
elke dag dat deze inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Komparu om nakoming van de
onderhavige Overeenkomst te vorderen en de werkelijk door haar geleden schade te vorderen,
voor zover die schade hoger is dan de boete.

4.11

Het is deelnemers aan het partnersysteem van Komparu op geen enkele wijze toegestaan het
systeem op enigerlei wijze te beschadigen, op welke wijze en in welke vorm dan ook. Misbruik
en/of beschadiging leidt tot directe blokkering van de toegang tot het Komparu partnersysteem.
Enige schade en alle hiermee verband houdende kosten zullen volledig worden verhaald op de
veroorzaker van de schade.

4.12

In het geval van overtreding van het gestelde in artikel 4.3, 4.5, 4.9 en 4.11 kan de
samenwerking met onmiddellijke ingang beëindigd worden, conform artikel 5.3.

5.

Rechten van Komparu

5.1

Klant erkent dat het eigen belang, het belang van de adverteerder en het belang van Komparu
slechts gediend zijn door het leveren van sales en leads aan de adverteerder. In het licht van
deze constatering beroept Komparu zich op een aantal rechten:

5.2

Om de kwaliteit van het Komparu partnersysteem te waarborgen, hanteert Komparu de
volgende richtlijnen:
I. Komparu behoudt zich het recht voor websites van een aard die door de wetgever is
aangemerkt als maatschappelijk aanstootgevend (bijv. goksites) te weigeren;
II. Komparu behoudt zich het recht voor websites van extremistische aard, te bepalen door
Komparu, te weigeren;
III. Komparu behoudt zich het recht voor websites van erotische aard te weigeren;
IV. Websites dienen een professioneel uiterlijk te hebben en een meerwaarde te leveren aan de
bezoeker.
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5.3

Komparu is te allen tijde bevoegd de onderhavige overeenkomst geheel of gedeeltelijk met
onmiddellijke ingang te beëindigen.

6.

Kwaliteit van verkeer

6.1

Komparu vraagt van klant dat het verkeer dat klant naar adverteerders stuurt via de
vergelijkingssoftware van Komparu kwalitatief verkeer is:

6.1.1

Het doorsturen van een sale of lead zonder dat de bezoeker hier door een gerichte actie om
heeft gevraagd wordt niet beschouwd als kwalitatief verkeer.

6.1.2

Alle websites waarop de vergelijkingssoftware van Komparu wordt geplaatst dienen te zijn
opgegeven in het partnersysteem.

6.1.3

Het gebruik van pop-up en pop-unders is niet toegestaan.

6.1.4

Klant dient te allen tijde te voldoen aan de voorwaarden die adverteerders stellen aan de
promotie van hun producten. Deze voorwaarden zijn voor adverteerders van affiliatenetwerken
in te zien bij de betreffende affiliatenetwerken. De voorwaarden van directe adverteerders zijn in
te zien via het Komparu partnersysteem.

7.

Betaling

7.1

Betaling van gerealiseerde leads en sales van adverteerders via affiiliatenetwerken geschiedt via
de affiliatenetwerken.

7.2

Betaling van gerealiseerde leads en sales van direct aangesloten adverteerders geschiedt
maandelijks volgens de volgende bepalingen:

7.2.1

Betaling geschiedt naar aanleiding van het door het Komparu systeem berekende saldo.
Andere metingen of statistische gegevens, van welke aard dan ook, zullen niet door Komparu
worden aanvaard.

7.2.2

Betaling geschiedt volgens de door de adverteerder bepaalde vergoedingsmodellen. De
vergoedingen staan vermeld op partner.komparu.com.

7.2.3

Vergoeding vindt uitsluitend plaats op basis van door de adverteerder goedgekeurde leads en
sales via de vergelijkingssoftware uit het Komparu netwerk.

7.2.4

Alle bedragen vermeld op partner.komparu.com zijn exclusief BTW.

7.2.5

Uitbetaling door Komparu vindt plaats nadat Komparu van de betreffende adverteerder een
vergoeding heeft ontvangen over de goedgekeurde leads of sales. Indien de adverteerder in
gebreke blijft bij betaling, behoudt Komparu zich het recht voor door de adverteerder niet
betaalde vergoedingen niet aan de klant uit te keren.
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7.2.6

Uitbetaling kan alleen plaatsvinden indien de benodigde gegevens zoals IBAN-nummer en
BTW-nummer bij Komparu bekend zijn.

7.2.7

Indien er door Komparu of adverteerder wordt geconstateerd dat er sprake is van
frauduleus handelen m.b.t. de verkregen leads of sales en/of er sprake is van overtreding
van het in deze Overeenkomst bepaalde, vindt er geen uitbetaling plaats.

7.2.8

Betalingen door Komparu zullen maximaal 30 (dertig) dagen na betaling van de adverteerder
aan Komparu plaatsvinden. Voor de verdiensten kan klant na afloop van de betreffende
maand een creditfactuur opvragen en uitprinten.

7.2.9

Partners gaan akkoord met de werkwijze van het self-billing-systeem (creditfacturen), zoals
dat door Komparu wordt gehanteerd. Buitenlandse partners verklaren dat het systeem van
het uitreiken van creditfacturen naar de fiscale regels van het woon- c.q. vestigingsland, is
toegestaan.

7.2.10 Wijzigingen in de BTW-positie van de partner dienen per ommegaande te worden
doorgegeven aan Komparu.
7.2.11 Indien de klant een betaling ontvangt waar de klant geen recht op heeft is Komparu
gerechtigd dit terug te vorderen.

8.

Duur & beëindiging

8.1

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging dient schriftelijk of per
e-mail bekend te worden gemaakt.

8.2

Voor opzegging van deze overeenkomst dient zowel Komparu als klant een termijn van 3
maanden in acht te nemen, met uitzondering van situaties beschreven in artikel 4.11.

8.3

Openstaande vergoedingen worden na opzegging van overeenkomst alsnog betaald, mits de
overeenkomst niet is beëindigd ten gevolge van situaties beschreven in artikel 4.11.

9.

Geheimhouding

9.1

Partners zijn verplicht de via Komparu vergaarde gegevens alleen te gebruiken in het kader van
het Komparu netwerk.

10.

Aansprakelijkheid

10.1

Onverminderd de in deze Voorwaarden verstrekte garanties, sluit Komparu iedere
aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming
van een overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade
veroorzaakt door grove schuld of opzet van Komparu, zulks tot een maximaal bedrag ter hoogte
van de gemiddelde omzet van klant per maand berekend over de afgelopen zes maanden.
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10.2

Iedere aansprakelijkheid van Komparu voor andere dan directe schade (“indirecte schade”),
waaronder begrepen - doch niet beperkt tot - gevolgschade, verlies en/of beschadiging van
gegevens, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

10.3

Bovenstaande betekent dat Komparu onder andere niet aansprakelijk gesteld kan worden voor :
I. Komparu draagt de uiterste zorg voor het online houden van het Komparu netwerk en zal
redelijkerwijs al het mogelijke in het werk stellen om enige storingen op een zo
kort mogelijke termijn te herstellen. Desalniettemin kan klant Komparu alleen aansprakelijk
stellen voor schade die te wijten is aan grove schuld, roekeloosheid, of nalatigheid.
II. Komparu stelt zich enkel en alleen aansprakelijk voor het niet goed registreren van
transacties als dit redelijkerwijs Komparu valt te verwijten. Komparu draagt zorg voor het
technische gedeelte zover ze kan. Dit houdt derhalve in dat wanneer de technische fout in
het registreren van transacties bij een derde partij zoals bijv. het affiliatenetwerk of de
achterliggende adverteerder ligt, Komparu niet gehouden kan worden enige schade te
vergoeden.
III. Boetes die de klant worden opgelegd door wettelijke instanties, de AFM, de Reclame Code
Commissie of andere toezichthoudende organen, doordat de klant zich niet houdt aan de
opgestelde richtlijnen.

10.4

Komparu kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen en schade ontstaan door
het zich niet conformeren aan de wettelijke fiscale regels door de partner, zoals bijvoorbeeld:
I. de opgave van onjuiste gegevens aan Komparu;
II. het niet opgeven van omzet in de eigen aangifte inkomstenbelasting of
vennootschapsbelasting, en, in geval van buitenlandse vestiging, in de aangifte van de aldaar
van toepassing zijnde belastingen;
III. het niet goed, onvolledig, of geheel niet aangeven van gerealiseerde omzet bij Komparu in de
aangifte omzetbelasting.

10.5

Komparu zal eventuele kosten die gemoeid zijn met de afwikkeling van eventuele gevolgen
en/of schade van artikel 10.4 volledig op de partner verhalen.

10.6

Komparu is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen
van software door oorzaak van overmacht. Omstandigheden die onder meer, maar niet
uitsluitend onder overmacht vallen zijn: storingen in de internet- of telecommunicatieinfrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in vervoer, staking,
uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en
uitvoerbelemmeringen. Onder overmacht wordt ook verstaan storingen bij derden zoals de data-,
opslag- of andere leveranciers van Komparu.
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11.

Wijzigingen partner voorwaarden

11.1

Indien één of meer bepalingen van de Partner Voorwaarden nietig blijkt te zijn of op grond van
toepasselijke wet- of regelgeving aanpassing behoeft tast dit de geldigheid van de gehele
overeenkomst niet aan en zullen de Partner Voorwaarden overigens van kracht blijven.
Komparu zal de desbetreffende bepalingen zodanig wijzigen dat de daarmee beoogde
strekking zoveel mogelijk gehandhaafd blijft.

11.2

Komparu is gerechtigd de Partner Voorwaarden op elk moment te wijzigen.

11.3

Over wijzigingen van de Partner Voorwaarden worden de deelnemers door middel van e-mail
geïnformeerd. Protesteert de deelnemer niet binnen één maand na ontvangst van de
wijzigingsmededeling tegen de gewijzigde Partner Voorwaarden, dan treden deze in werking
jegens de deelnemer. De eerdere Partner Voorwaarden zijn daardoor niet meer van kracht.

12.

Overige bepalingen

12.1

Op deze Partner Voorwaarden, alsmede op alle contracten van Komparu, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.

12.2

Bij promotie van specifieke producten, dient de specifieke regelgeving voor deze producten,
zoals van ACM, AFM, Reclame Code Commissie etc. in acht te worden genomen.

12.3

Alle geschillen of verschillen van inzicht in verband met deze Partner Voorwaarden worden
uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.
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Bijlage I

Checklist AFM richtlijnen

 Heeft u een AFM vergunning?
Dan mag u, afhankelijk van de soort vergunning, adviseren en/of bemiddelen m.b.t. financiële
producten.
Een AFM Bemiddelingsvergunning betekent o.a. dat men bevoegd is om een vergelijker op de
website te plaatsen alsook gegevens in te winnen (bijvoorbeeld een geboortedatum bij
zorgverzekeringen).
Volgens de wet is sprake van adviseren wanneer een onderneming een aanbeveling doet voor
een specifiek financieel product van een bepaalde aanbieder aan een bepaalde klant. Indien er
sprake is van adviseren is er een AFM Adviesvergunning nodig.



Heeft u geen AFM vergunning?
Dan is het niet toegestaan om vergunningsplichtige activiteiten op uw website uit te voeren. U
kunt alleen een vergelijker op uw website plaatsen van een organisatie die beschikt over een
AFM vergunning. Check ook vergunnigsverplichte activiteiten volgens de AFM en onderstaande
richtlijnen.
De vergelijkers van Komparu hebben zowel bemiddelings- als advies elementen. Komparu bezit
dan ook zowel een AFM Bemiddelingsvergunning als een AFM Adviesvergunning.
Dit betekent dat u alleen onder de volgende voorwaarden gebruik kunt maken van de
vergelijkers van Komparu :
- U kunt uitsluitend de vergelijkingssoftware met een kader van Komparu plaatsen.
- Het is niet toegestaan het kader van Komparu te bewerken of anderzins te wijzigen.
- Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Komparu, met
behulp van CSS, Javascript of andere technieken de weergave of de werking van de Komparu
module te beïnvloeden.
- U mag de consument niet de indruk geven dat u adviseert of de gelegenheid geeft om
advies te vragen m.b.t. financiële producten. Dit betekent bijvoorbeeld concreet dat:
- er geen contactgegevens van uzelf (telefoonnummer, e-mailadres) of ander
communicatiemiddel geplaatst mogen worden op de pagina waar de vergelijker wordt
getoond;
- mocht er alsnog een bezoeker zijn die via de boven omschreven communicatiemiddelen
een vraag stelt over een financieel product in de vergelijker, dan mag u deze niet
inhoudelijk beantwoorden.
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