
hét platform voor online zakelijke en creatieve trainingen

Partnervoorwaarden everlearn ( partnerprogramma ) 

Artikel 1 - Definities 

1.1. Partner 
Ieder natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar of rechtspersoon die de everlearn partnervoorwaar-
den heeft aanvaard. 
1.2. Content 
Het aanbod van everlearn dat wordt weergegeven met video, tekst, afbeeldingen, recensies en/of downloads. 
1.3. Media 
Alle media van Partner waarin een Link van everlearn geplaatst kan worden, zoals website, blog, e-mail, sociale media 
kanalen etc.. 
1.4. Link 
Een elektronische beeld- en/of tekstlink naar de site van everlearn die Partner op zijn site of zijn sociale media 
kanalen openbaar maakt. 
1.5. Producten 
Alle producten die worden aangeboden op de site van everlearn. 
1.6. everlearn 
everlearn, gevestigd op Peelstraat 111, 1079 RN  Amsterdam. 

Artikel 2 - Aanmelding en acceptatie 

2.1. Ieder natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar of rechtspersoon die de everlearn Partnervoor-
waarden wil aanvaarden kan in principe Partner van everlearn worden. 
2.2. De aanmelding vindt uitsluitend plaats via www.everlearn.nl/affiliates/. 
2.3. De aanmelding moet volledig en naar waarheid worden ingevuld. 
2.4. Door aanmelding als Partner voor everlearn, gaat Partner akkoord met deze voorwaarden. 
2.5. De acceptatie als Partner is pas van toepassing nadat dit schriftelijk word bevestigd door everlearn. 
2.6. everlearn kan een aanmelding zonder een opgave van reden weigeren. 

Artikel 3 - Gebruik 

3.1. everlearn verstrekt aan Partner de Content waarmee Partner promotie maakt voor everlearn. 
3.2. Het is Partner niet toegestaan veranderingen in of aan deze Content toe te brengen. 
3.3. everlearn verstrekt aan Partner de Links waarmee bezoekers naar de site van everlearn gestuurd worden. 
3.4. Het is Partner niet toegestaan veranderingen in of aan deze Links toe te brengen of om eigen Links te maken. 
3.5. Het is Partner alleen toegestaan door everlearn verstrekte Links aan te brengen in/op vooraf overeengekomen 
Partner-media. 
3.6. Partner mag niet de indruk wekken dat zijn/haar Partner-media van everlearn zijn. 
3.7. Partner zorgt ervoor dat ondubbelzinnig duidelijk is dat everlearn geen zeggenschap heeft over en niet verant-
woordelijk is voor zijn/haar Partner-media. 
3.8. Partner zorgt ervoor dat duidelijk is dat de producten die worden gepromoot via zijn/haar Partner-media, niet via 
Partner maar via everlearn worden verkocht. 
3.9. Partner zal alle aanwijzigingen van everlearn mbt de promotie van everlearn op zijn/haar Partner-media direct 
opvolgen. 
3.10. everlearn bepaalt de tijdsduur van de promotie van everlearn via de Partner-media van Partner. 
3.11. Partner ontvangt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht de Content en Links van everlearn te ge-
bruiken gedurende een vooraf overeengekomen tijdsduur. 
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3.12. Partner realiseert zich dat op alle door everlearn aangeleverde Content eigendomsrechten berusten. 
3.13. Het is Partner niet toegestaan de naam everlearn en/of omschrijving(en) van het produkt van Everlearn op te 
geven als zoekwoord bij zoekmachines. 
3.14. Partner zal everlearn niet in een iFrame tonen. 
3.15. Het is Partner niet toegestaan dat zijn/haar Partner-media, waarin een Link en/of Content van Everlearn is 
geplaatst: 

a) afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van everlearn; 
b) een pornografisch of gewelddadig karakter heeft; 
c) of anderzins in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden; 
d) discrimineert naar ras, geslacht en/of (geloofs-) overtuiging; 
e) eigendomsrechten, auteursrechten of merkrechten of andere rechten van everlearn of enig derde schendt; 
f) de naam van everlearn of variaties daarop in zijn url krijgt. 

3.16. Als Partner Partner-media heeft (waarop geen Link en/of Content van everlearn is geplaatst) die in strijd zijn 
met in punt 3.15 genoemde aspecten, is dit toch voor everlearn reden om de samenwerking met Partner te 
beëindigen. 
3.17. Het niet nakomen van 1 of meerdere punten in Artikel 3 kan voor everlearn reden zijn de samenwerking met 
Partner te beëindigen. 
3.18. Partner vrijwaart everlearn volledig van elke schade en/of kosten voortvloeiend uit het niet nakomen van 1 of 
meerdere punten in Artikel 3. 

Artikel 4 - Commissie 

4.1. Iedere bezoeker/ontvanger van Partner-media van Partner die doorklikt en een everlearn product koopt, wordt 
geregistreerd door everlearn. 
4.2. Iedere betaalde verkoop van een product die (via een specifieke Partner) is binnengekomen bij everlearn, geeft 
de specifieke Partner recht op commissie. 
4.3. everlearn werkt met het principe van last cookie counts. 
4.4. everlearn werkt met cookie-tijd van 14 dagen tenzij anders overeengekomen. 
4.5. De verkoopregistratie door everlearn is bindend. 
4.6. Partner ontvangt 15% commissie (van het netto bedrag = excl 21% btw) voor elk via hem/haar verkocht en be-
taald everlearn product. Het bedrag dat de koper betaalt is hierin leidend. 
4.7. Betaling van commissie door everlearn vindt plaats binnen 2 weken na afloop van elk kwartaal op het reken-
ingnummer dat Partner heeft opgegeven bij aanmelding als Partner. 
4.8. everlearn heeft te allen tijde het recht hetgeen zij aan Partner is verschuldigd, te verrekenen met elk bedrag dat 
everlearn om welke reden dan ook te vorderen heeft van Partner. 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid 

5.1. Partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik, ontwikkeling, instandhouding en onder-
houd van zijn/haar Partner-media. 
5.2. Partner vrijwaart everlearn van eventuele aanspraken van derden, welke vrijwaring ook de kosten van everlearn 
voor juridische bijstand betreft. 
5.3. Behalve als er sprake is van grove schuld en/of opzet van everlearn, is everlearn niet aansprakelijk voor schade 
en/of kosten van Partner voortvloeiend uit overeenkomst tussen Partner en everlearn. 
5.4. everlearn besteedt de uiterste zorg aan de technische ondersteuning van haar site(s). everlearn staat echter 
niet in voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van haar site(s). everlearn is niet aansprakelijk voor 
eventuele (gevolg-)schade bij Partner als gevolg van het niet of tijdelijk niet online zijn van everlearn. 
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Artikel 6 – Beëindiging 

6.1. Partner is gerechtigd te allen tijde zonder opgave van reden zijn/haar overeenkomst met everlearn op te zeggen 
door een mail te sturen aan everlearn die everlearn vervolgens zal bevestigen. 
6.2. everlearn is gerechtigd te allen tijde de overeenkomst met Partner op te zeggen door een mail te sturen aan 
Partner met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken. 
6.3. Overminderd haar overige rechten is everlearn gerechtigd de overeenkomst met Partner per direct op te 
zeggen indien: 

a) Partner tekortschiet in het naleven van, dan wel het in strijd handelen met deze voorwaarden; 
b) de Partner-media van Partner in strijd zouden kunnen komen met de openbare orde dan wel de goede zeden 
dan wel op andere wijze als aanstootgevend zouden kunnen worden beschouwd; 
c) everlearn op een of andere wijze van deze overeenkomst schade zou kunnen ondervinden; 
d) Partner in het kader van deze overeenkomst onrechtmatig handelt ten aanzien van everlearn en/of derden 
zoals auteurs, producenten, uitvoerend kunstenaars; 
e) Partner belemmert wordt in zijn/haar zakelijk functioneren zoals, maar niet uitsluitend, bij surseance van be-
taling, conservatoir of executoraal beslag; 
f) door Partner zelf of door derden t.a.v. Partner faillissement wordt aangevraagd; 
g) Partner een particulier is en komt te overlijden. 

6.4. De overeenkomst tussen Partner en everlearn eindigt van rechtswege als: 
a) Partner de Links inactief heeft gemaakt; 
b) everlearn haar Partnerprogramma stopzet om welke reden dan ook. 

Artikel 7 - Gevolgen beëindiging 

7.1. Als de overeenkomst tussen Partner en everlearn is beëindigd: 
a) dient Partner alle aan hem/haar verstrekte Links inactief te maken; 
b) zal Partner alle door everlearn verstrekte Content onmiddellijk verwijderen. 

Artikel 8 - Diversen 

8.1. everlearn is te allen tijden gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. everlearn zal Partner hiervan per e-mail op 
de hoogte brengen. 
8.2. Als de gewijzigde voorwaarden voor Partner niet acceptabel zijn, is Partner gerechtigd de overeenkomst met 
everlearn te ontbinden. Als Partner niet binnen 2 weken na verzendigng wijzigingsbericht door everlearn tot ont-
binding overgaat, wordt Partner geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard. 

8.3. Partner zal geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens everlearn. 
8.4. Als er een bepaling in deze voorwaarden in strijd is met dwingend recht, dan zal betreffende bepaling vervangen 
worden door een zodanige bepaling (die niet in strijd is met dit dwingende recht) dat de kennelijke bedoeling van de 
oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk wordt benaderd. 

Artikel 9 - Toepasselijk recht 

9.1. Op deze voorwaarden tussen Partner en everlearn is het Nederlands recht van toepassing. 
9.2. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan een rechtbank in Arnhem.

Postbus 7876  |  1008 AB  Amsterdam  |  info@everlearn.nl   |  www.everlearn.nl  |  KvK:  61255637 
versie 1.0 - 17-06-2015


