
 

 

Voorwaarden voor de samenwerking voor het verspreiden van de flyers en het delen van de link  

 

Hoe gaat het in zijn werk / Wat kun je van ons verwachten? 

1. Je Maakt Het voorziet in flyers. Hierop staat een link vermeld. Wanneer de klant zich aanmeldt 

voor de gratis training via deze link, vermeldt dat hij/zij zich via jullie aanmeldt en vervolgens een 

betaalde training aanschaft, krijgen jullie een commissie.  

2. De commissie bedraagt 10% van het bedrag van de training incl. BTW. Dit wordt overgemaakt op 

het rekeningnummer dat aan ons kenbaar is gemaakt. Je Maakt Het heeft het recht om de prijs van 

de cursus te veranderen, bijvoorbeeld in het geval van een korting of een prijsverhoging.  

3. De commissie geldt alleen voor de eerste training die de klant aanschaft.  

4. De vergoeding wordt binnen  

5 werkdagen na het begin van een nieuwe maand uitgekeerd. Jullie ontvangen dan een overzicht 

waarin vermeld staat hoeveel verkopen er via jullie link/flyers zijn geweest. 

 

Wat we van jullie verwachten 

1. We gaan uit van een fijne samenwerking van beide kanten. Daarom is het niet toegestaan om Je 

Maakt Het te promoten op een manier die afbreuk doet aan de naam van Je Maakt Het. Zo is het 

alleen toegestaan om te promoten in jullie winkel en op de website die bekend is bij Je Maakt Het en 

jullie bijbehorende social media kanalen. En mogen de geleverde promotiematerialen enkel worden 

gebruikt ter promotie van de producten van Je Maakt Het.  

2. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van handelsnamen, merknamen, domeinnamen, of 

servicegebruikersnamen die een merk en/of handelsnaam van Je Maakt Het bevatten of daar een 

gelijkenis mee vertonen. Daarnaast mag er ook niet op merk- en/of handelsnamen van Je Maakt Het 

en misspellingen daarvan worden geadverteerd. Jullie mogen je niet voordoen als onderdeel van, 

agent of medewerker van Je Maakt Het.  

3. Het is niet toegestaan om (een deel van) de Vergoeding door te betalen aan gebruikers of door 

zogenaamde cash-back programma’s aan te bieden  

4. Je Maakt Het behoudt het recht voor om jullie te vragen de geplaatste link op de website of social 

media te verwijderen als de content waarin jullie naar ons linken niet aansluit bij het merk Je Maakt 

Het. 

 

Algemeen van toepassing op deze overeenkomst 

1. Je Maakt Het heeft het recht om de deelname stop te zetten en eventuele vergoedingen niet uit te 

keren indien in strijd met de overeenkomst.  

2. Je Maakt Het verklaart hierbij het aantal verkopen naar waarheid bij te houden en dit juist te 

communiceren.  

3. Wanneer een van de partijen de samenwerking wil beëindigen, wordt dit kenbaar gemaakt via de 

mail. In het geval van opzeggen zijn jullie zelf verantwoordelijk voor het eventueel verwijderen van 

de links. Jullie mogen de link uiteraard ook laten staan en de flyers blijven verspreiden, maar je 

ontvangt vanaf de datum van beëindiging geen compensatie meer voor die promotie 


