BTC Direct voorwaarden partnerprogramma
Onderstaand tref je de voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan
het partnerprogramma van BTC Direct B.V., hierna te noemen BTC Direct. Deze
voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en overeenkomsten en die door of in
naam van BTC Direct worden uitgevoerd. Door van het partnerprogramma gebruik te
maken, aanvaard je onderstaande voorwaarden en word je geacht bekend te zijn met de
inhoud. Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen.
Algemene voorwaarden en bepalingen:
1. Het moet voor de bezoeker van een partnerplatform te allen tijde duidelijk zijn dat de
cryptocurrency’s worden gekocht van of verkocht aan BTC Direct. De partner mag
niet de indruk wekken dat het een eigen dienst of merk is.
2. De partner dient het partnerprogramma technisch en visueel correct te
implementeren, waardoor klanten te allen tijde de informatie duidelijk gepresenteerd
krijgen zoals dit ook op www.btc-direct.eu gebeurt.
3. Voordat een bezoeker klikt op een banner of link, moet het voor deze bezoeker
duidelijk zijn dat hij of zij doorgestuurd wordt naar de website:https://btcdirect.eu/nl-nl
4. De partner mag geen gebruik maken van display-URL's waarin “BTC Direct” of
andere combinaties voorkomen, of van gelijksoortige subdomeinen aan die van BTC
Direct. Tevens mag de partner geen domeinnamen registreren die specifieke termen
uit het BTC Direct-merk bevatten, of deze termen met spelfouten.
5. De partner dient met de website een duidelijke meerwaarde te bieden aan de
doelgroep, waar BTC Direct zich op richt, boven het kopen en verkopen van
cryptocurrency’s, bijvoorbeeld informatief, creatief, educatief of met een extra
service. Dit is ter beoordeling van BTC Direct.
6. BTC Direct is verantwoordelijk voor het klantcontact. De partner verwijst klanten met
vragen over de diensten van BTC Direct daarom door naar BTC Direct.
7. De partner heeft gedurende de looptijd van deze overeenkomst recht op een
commissie van 25% over onze fee over alle aan- en verkopen van cryptocurrency’s
op ons platform door klanten die zich via jouw website bij BTC Direct hebben
aangemeld, zolang de overeenkomst loopt en voor zover zij bij het aanmaken van
het account gebruik hebben gemaakt van de unieke code die aan partner verstrekt
is.
8. Commissies betreffen variabele percentages die op elk moment door BTC Direct
gewijzigd kunnen worden. Een dergelijke wijziging moet één maand van te voren
door BTC Direct worden aangekondigd.
9. Vergoedingen worden direct uitgekeerd in het door de partner aangemaakte BTC
Direct-account. Om recht te hebben op de vergoeding die is overeengekomen zal
Partner zich aan de gebruikersovereenkomst van BTC Direct moeten houden.
10. De partner ontvangt maandelijks een factuur ten aanzien van de ontvangen
vergoedingen. Indien de partner gevestigd is in Nederland, ontvangt de partner een
factuur inclusief BTW. Indien de partner niet gevestigd is in Nederland, maar wel
binnen de EU, dan is sprake van de BTW-verlegd regeling en ontvangt de partner
een factuur zonder BTW. In dat geval zal de ontvangen commissie, zoals benoemd
in artikel 7, verminderd worden met 21% BTW aangezien BTC Direct deze in dat
geval dient af te dragen.

11. Voor zover in deze overeenkomst bedragen of berekenwijze zijn genoemd zijn deze
incl. BTW tenzij expliciet is vermeld dat het exclusief BTW is.
12. Het is de verantwoordelijkheid van de partner om de juiste gegevens of wijzigingen
daarop aan BTC Direct door te geven. BTC Direct is niet aansprakelijk voor
eventuele schade of verliezen die ontstaan als gevolg van het verstrekken van
onjuiste informatie over bijvoorbeeld de betaling. De partner verklaart en garandeert
dat de aan BTC Direct over de partner verstrekte informatie waar, correct, actueel en
volledig is.
13. Voor de deelname aan het partnerprogramma dient (de bestuurder van) de partner
minimaal 18 jaar te zijn. Tevens dient de partner de content op de website niet te
richten aan personen jonger dan 18 jaar.
14. BTC Direct biedt geen enkele garantie voor de beschikbaarheid van haar dienst. De
koop- en verkoopfunctie van onze dienst kan voor onbepaalde tijd gedeactiveerd
worden, door bijvoorbeeld maar niet uitsluitend onderhoud of een technische storing.
15. BTC Direct behoudt zich het recht voor om bestellingen van klanten te annuleren of
op te schorten indien technisch falen van derden of andere onvoorziene
omstandigheden ertoe leiden dat BTC Direct de transactie niet tijdig kan uitvoeren.
16. In geval van vermoeden van misbruik, fraude of illegale transacties behoudt BTC
Direct zich het recht voor om een transactie op te schorten en/of te annuleren totdat
de rechtmatigheid van de transactie kan worden geverifieerd. BTC Direct zal
verdachte transacties melden bij de relevante autoriteiten en zal samenwerken met
politie en andere overheidsinstanties.
17. Indien de partner niet aan de voorwaarden uit deze overeenkomst voldoet en/of in
strijd handelt met deze voorwaarden, heeft de partner geen recht op uitbetaling van
de commissie of andere vorderingen en is BTC Direct bevoegd de overeenkomst per
direct zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.
18. BTC Direct behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te allen tijde te
kunnen wijzigen. Eventuele wijzigingen dienen schriftelijk door partijen te worden
vastgelegd.
19. Partijen gaan een overeenkomst aan voor de duur van twaalf maanden. Partijen zijn
gerechtigd de overeenkomst op te zeggen tegen het einde van deze periode met
inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Voor zover de
overeenkomst niet tijdig en/of binnen deze gestelde termijn wordt opgezegd, wordt
de overeenkomst na afloop van deze periode stilzwijgend verlengd met eenzelfde
periode.
20. De partner informeert BTC Direct en vraagt toestemming aan BTC Direct over de
plaatsen waar de partner een affiliate-link of andere uiting van BTC Direct
(bijvoorbeeld een banner) wenst te plaatsen. Dit beperkt zich niet tot website of blog
URL’s maar ook social media kanalen, blog posts, email marketing, etc. Het
verplaatsen, aanpassen of wijzigen van de banner(s), affiliate-link of andere uitingen
van BTC Direct kan alleen voorzover BTC Direct daarover vooraf wordt geïnformeerd
en partijen het eens zijn over de wijziging en/of andere plaats van de affiliate-link of
andere uiting van BTC Direct.
21. Partner zal op verzoek van BTC Direct uitingen over BTC Direct direct verwijderen
22. In paid search mag je geen gebruik maken van de volgende begrippen: BTC Direct,
BTC Direct, en alle andere namen gerelateerd aan ons merk. Ook het gebruik van
afgeleiden van deze woorden of het gebruik van deze woorden met spelfouten is niet

toegestaan. Je mag wel Google Ads gebruiken die verwijzen naar een eigen
landingspagina. Ook mag je adverteren met afwijkende proposities.
23. Het gebruik van kortingscodes, cashbacks en spaarprogramma's door de partner is
niet toegestaan zonder overleg met BTC Direct.
24. Partner zal gedurende het partnerprogramma geen uitingen, aanprijzingen of andere
vormen van content over andere cryptocurrency aanbieders (in de breedste zin des
woord) op haar platform publiceren.
25. De partner mag geen website beheren of linken naar een website met een van de
volgende soorten inhoud: illegaal, gewelddadig, smadelijk, lasterlijk, obsceen,
beledigend, hacking, onverdraagzaamheid, anti-merk berichten of websites die
illegale goederen of diensten aanbieden. De partner mag geen links plaatsen op
copycat-websites, websites in aanbouw, doorway-pagina's, sites of pagina's met
automatische omleiding. Cookie-dropping is niet toegestaan.
26. BTC Direct registreert alle affiliate-transacties. De partner erkent en accepteert dat
de statistieken samengesteld door BTC Direct bindend zijn en dienen als officiële en
definitieve gegevens tussen partijen, behalve wanneer de partner kan aantonen dat
dergelijke statistieken niet juist en correct zijn.
27. Tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van BTC Direct is BTC
Direct niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van de partner in verband met
deelname aan het partnerprogramma, zoals onder andere - maar niet beperkt tot schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren.
28. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
29. Op alle transacties is Nederlands recht van toepassing.
30. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als
worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats
van de vestiging van BTC Direct, onverminderd het recht van BTC Direct om de
wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.
31. Het partnerprogramma eindigt automatisch wanneer een partner enkel ergens een
link plaatst en het duidelijk is dat er geen sprake meer is van actieve promotie.
32. Het partnerprogramma eindigt automatisch wanneer de partner enkel een referral
link plaatst en de eerder geplaatste content heeft verwijderd of gedateerd is.
33. Het partnerprogramma eindigt automatisch wanneer BTC Direct stopt met haar
business activiteiten, failliet is verklaard of is veranderd van eigenaar.

