Algemene handelsvoorwaarden m.b.t.
handelsbetrekkingen tussen eurobuch.com en “Affiliates”
§ 1 Toepasselijkheid
De onderstaande algemene handelsvoorwaarden gelden voor alle rechtshandelingen tussen
mediantis Corp., Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, U.S.A (hierna
“eurobuch.com” genoemd) en iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die de homepagina van
eurobuch.com (www.euro-boek.nl / www.eurobuch.com) in overeenstemming met § 4 van deze
voorwaarden in zijn eigen homepagina opneemt (hierna de “affiliate” genoemd; de juridische
betrekkingen tussen eurobuch.com en de affiliates worden hierna ook het “affiliateprogramma”
genoemd).
Iedere afwijking in deze algemene voorwaarden moet schriftelijk worden vastgelegd en door zowel
eurobuch.com als door de affiliate(s) worden ondertekend.
eurobuch.com handelt via de URL www.euro-boek.nl / www.eurobuch.com. Via deze homepagina
wil men derden die op zoek zijn naar nieuwe, tweedehands en antiquarische boeken de mogelijkheid
bieden, om de voorraden van de affiliates te doorzoeken en hen de zoekresultatenvoorleggen.
§ 2 Afsluiting van overeenkomst
Iedereen die over een eigen homepagina beschikt, kan zich aansluiten bij het affiliateprogramma en
er zo aan deelnemen. Daarbij wordt op de homepagina van de affiliate een link gecreëerd naar de
homepagina www.eurobuch.com (via reclamebanners, vakjes voor boekentips, “Like”-knoppen enz.).
Deelname van directe concurrenten van eurobuch.com is evenwel uitgesloten.
De overeenkomst tussen eurobuch.com en de respectieve affiliate wordt van kracht zodra de link
naar www.eurobuch.com op de homepagina van de affiliate is vrijgegeven. De looptijd is onbepaald.
§ 3 Vergoeding
1. Provisie
eurobuch.com betaalt een provisie aan de affiliate wanneer hij/zij met succes bij een overeenkomst
heeft bemiddeld. Deze provisie wordt berekend volgens de bijgevoegde provisieberekening (bijlage
www.eurobuch.com/pr_af_nl.pdf), waarbij de provisie wordt berekend op basis van de netto-omzet
na aftrek van de verzendkosten en te vermeerderen met de wettelijke btw. eurobuch.com opent
voor iedere affiliate een affiliaterekening waarop de provisies worden gecrediteerd.
De maximaal door eurobuch.com uitbetaalde provisie bedraagt 30 € per boek/artikel (inclusief btw).
2. Uitzonderingen
In enkele gevallen leveren bestellingen die door bemiddeling van een affiliate tot stand zijn gekomen,
geen affiliateprovisie op, met name wanneer het aangesloten platform zelf uitdrukkelijk het
doorgeven van de provisie bij door eurobuch.com bemiddelde overeenkomsten uitsluit.
3. Opeisbaarheid van de provisie

De provisie wordt driemaandelijks door eurobuch.com berekend en wordt uiterlijk 40 dagen na het
verstrijken van het kwartaal uitbetaald. Er wordt echter pas uitbetaald wanneer het nettobedrag van
de gerealiseerde provisie meer bedraagt dan 15 € (excl. btw). In het andere geval blijft het bedrag
gewoon op de affiliaterekening staan en worden nieuwe provisies in de volgende kwartalen
toegevoegd, tot het bedrag meer dan 15 € (netto) bedraagt; zodra dat het geval is, wordt de provisie
40 dagen na het verstrijken van het kwartaal uitbetaald.
Samen met de afrekening van de affiliaterekening ontvangt de affiliate online ook een overzicht van
de afzonderlijke provisies.
§ 4 Implementering
De affiliate beschikt over twee mogelijkheden om eurobuch.com op de eigen website op te nemen.
1. Afgewerkt publiciteitsmateriaal
De affiliate kan op zijn eigen homepagina gebruiksklare banners, knoppen of gelijkaardige
hulpmiddelen integreren, waarop men moet klikken om de website van eurobuch.com in een nieuw
browservenster te laten openen. De verschillende publicitaire hulpmiddelen kunnen in de
affiliateruimte van eurobuch.com worden gedownload.
2. Geïntegreerde zoekfunctie
De affiliate kan de boekenzoekopdracht ook probleemloos op de eigen homepagina integreren via
een XLM-based interface. De omzetting dient door de affiliate en op diens eigen kosten te gebeuren.
eurobuch.com stelt in zijn affiliateruimte de nodige documentatie hierover ter beschikking.
eurobuch.com biedt echter geen enkele garantie of waarborg dat deze documentatie correct en
volledig is voor alle technische omgevingen.
De zoekresultaten worden dan in het overeengekomen formaat (XML of CSV) aan de affiliate
doorgestuurd.
De affiliate wordt automatisch op eurobuch.com vermeld en, indien gewenst, wordt ook een link
naar zijn website toegevoegd. Deze onderlinge verwijzingslinks onderstrepen de wederzijdse
afspraak tot samenwerking en bevorderen de beide websites.
§ 5 Opzegging
De affiliate kan het affiliateprogramma op elk ogenblik volgens de regels schriftelijk opzeggen met
ingang van het eind van de kalendermaand, op voorwaarde dat deze opzegverklaring uiterlijk de 15e
van die kalendermaand bij eurobuch.com is ontvangen. In dat geval gaat de opzegging aan het eind
van de maand in. Datzelfde geldt bij een reglementaire opzegging vanwege eurobuch.com.
eurobuch.com heeft het recht om het programma uitzonderlijk op te zeggen, voor zover is gebleken
dat de homepagina van de affiliate de rechten van derden schendt of door illegale content in strijd is
met het geldende recht of dat de door eurobuch.com ter beschikking gestelde reclamemiddelen
zonder overleg veranderd zijn.
eurobuch.com heeft eveneens het recht om het programma uitzonderlijk op te zeggen, wanneer een
affiliate als directe concurrent (exploitant of deelgenoot van een zoek- of metazoekmachine) handelt

of een van de verplichtingen overtreedt die hij moet naleven volgens zijn overeenkomst met
eurobuch.com of deze algemene voorwaarden.
§ 6 Aanwijzing van de bevoegde rechtbank
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving van de staat Delaware in de USA.
Als de klant geen consument is in de zin burgerlijk recht, de exclusieve bevoegdheid voor alle
geschillen uit of in verband met deze Voorwaarden van Wilmington, Delaware, USA ..
§ 7 Salvatorische clausule
Indien individuele bepalingen in deze algemene voorwaarden, met inbegrip van deze regeling, geheel
of gedeeltelijk ongeldig of onvolledig zijn, wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen of
van delen van deze bepalingen niet beïnvloed. In de plaats van de ongeldige of ontbrekende
bepalingen gelden de respectieve wettelijke regelingen.
Het niet laten gelden van bepaalde rechten betekent niet dat men afstand doet van deze rechten.

