Aanvullende voorwaarden voor deelname aan het OTTO-affiliateprogramma
U bent tenminste 18 jaar oud, volledig handelingsbevoegd, wilt aan ons partnerprogramma
deelnemen en succes bereiken met de op uw website gepresenteerde reclame van OTTO. De
volgende overeenkomst bevat voorwaarden voor de deelname aan het partnerprogramma van Otto
B.V. (hieronder ‘OTTO’ genoemd) en het aanbrengen van links op een partnerwebsite naar onze
website.
§ 1 Opbouw en onderhoud van de partnerwebsite
(1) Voor uw website zullen wij u via onze partnernetwerken een keuze uit beeld- en tekstlinks
(hieronder ‘links’) voor toepassing volgens deze overeenkomst, ter beschikking stellen. Uitsluitend
deze links mag u in alle geschikte delen van uw website inbouwen. De links mogen alleen op een
website geïntegreerd worden, waarvan u het adres (URL) bij de aanmelding voor het OTTOpartnerprogramma hebt aangegeven. De links dienen ter identificatie van uw website in ons partnernetwerk en vormen de verbinding van uw website met onze website. Uitsluitend met deze links mag
een verbinding met onze website gemaakt worden. De links kunnen verwijzen naar verschillende
onderdelen van onze website.
(2) Onze aanwijzingen voor de inbouw van links moeten vanwege de technische inrichting en het
onderhoud beslist gevolgd worden. Gebruik om u te verzekeren van een juiste afrekening alleen de
links, die OTTO u ter beschikking stelt. Vervang ter waarborging van de actualiteit, regelmatig de
inhoud met de door ons ter beschikking gestelde nieuwe redactionele teksten, voor zover deze niet
door OTTO zelf verzorgd of veranderd wordt.
(3) Het onderhoud van uw website is geheel uw verantwoordelijkheid. Zolang u onze links gebruikt,
wordt u geacht de informatie en links in samenhang met OTTO-producten regelmatig te vernieuwen
en de verouderde links en inhoud te verwijderen, voor zover deze niet door OTTO zelf verzorgd of
veranderd worden.
(4) Het is niet toegestaan om de door ons ter beschikking gestelde tracking parameters te wijzigen.
§ 2 Berekening van uw reclame-inkomsten
Een order wordt bij OTTO met gebruik van een cart cookie geregistreerd. Zodra een bezoeker in de
betaalfunnel zit, dus al bij de kassa staat, wordt een "cart cookie" gezet. De order gaat naar de laatste
klik die is gezet, voorafgaand aan de start van de betaalfunnel.
Zulke verkopen worden in de berekening van uw reclamevergoeding meegenomen, voor zover de
verkoop, de levering en de volledige betaling van de artikelen afgerond zijn, verminderd met de
retouren, BTW en crediteringen. Bovendien komen bestellingen van klanten die recht hebben op
provisie en van medewerkers van de OTTO-groep niet voor de berekening van de reclamevergoeding
in aanmerking.
Let erop, dat inkomsten van onze buitenlandse ondernemingen niet meetellen voor de berekening van
uw reclamevergoeding.
De transacties worden ontdubbeld met paid search, e-mailmarketing, display, prijsvergelijkers en
andere netwerken.
Cookietijd: 60 dagen
Maximale keuringstermijn: 45 dagen

§ 3 Gebruiksrechten
(1) U krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en op elk moment herroepbaar recht, op onze
website de overeengekomen links op te halen. Uitsluitend in combinatie met zulke links heeft u
bovendien het recht, het OTTO-logo en andere ter beschikking gestelde materialen voor
reclamedoeleinden voor onze website te gebruiken. Dit recht geldt slechts voor de vervaardiging van
links tussen uw website en onze website, die uw gebruikers het verkrijgen van OTTO-producten
mogelijk maken. U mag de gelicentieerde materialen op generlei wijze bewerken of veranderen. Een
overtreding van de voornoemde afspraken geeft OTTO het recht tot onmiddellijke opzegging van de
overeenkomst.
(2) De rechten volgens § 3 (1) vervallen bij het van kracht worden van een opzegging van de
overeenkomst.
(3) De samenwerking heeft een opzegtermijn van 7 dagen, in het geval er geen schending van de
voorwaarden heeft plaatsgevonden.
§ 4 Uw tegenprestaties
(1) U bent volledig verantwoordelijk voor de inrichting, de werking en het onderhoud van uw website
en voor alle materialen, die op uw website verschijnen. Deze verantwoordelijkheid heeft in het
bijzonder betrekking op de technische werking van uw pagina en de benodigde technische systemen.
U garandeert in het bijzonder dat uw website vrij is van pornografie, gewelddadigheden (seksueel
geweld, het doden van mensen of dieren), discriminerende voorstellingen van personen, beledigingen,
een extremistische, radicaalpolitieke of voor de jeugd schadelijke inhoud, het bagatelliseren of
verheerlijken van drugs en wapens en een niet adequaat taalgebruik (seksistische taal, grove taal,
godslasteringen, enz.) en er geen links zijn naar andere websites met een dergelijke inhoud.
(2) U bent verplicht ons van alle aanspraken van derden en onze kosten in samenhang met de
verdediging tegen aanspraken van derden, die in samenhang met de door u te verantwoorden
inrichting, werking of onderhoud en de inhoud van uw pagina bestaan, te vrijwaren, voor zover het niet
om aanspraken gaat vanwege de door OTTO ter beschikking gestelde reclamemiddelen of
productgegevens. U bent bovendien verplicht, OTTO te steunen bij de verdediging tegen zulke
aanspraken door het afgeven van verklaringen, in het bijzonder verklaringen onder ede, en door
andere informatie. U verricht geen handelingen, die het functioneren van de software respectievelijk
van het systeem schaden (bijv. mailbommen, enz.) en u bent aansprakelijk voor alle schade, die voor
OTTO door zulke door u na te laten handelingen ontstaat.
(3) U richt uw website niet in op een manier die het gevaar van verwarring met onze website oproept
of de indruk wekt dat uw website onze website of een deel van onze website is. U zult op uw website
geen materialen van ons gebruiken die u hiervoor niet met onze toestemming of via onze website
verkrijgt. Uw domeinnaam en de metatext van uw website bevat niet de woorden ‘OTTO’ of ‘otto.nl’.
Het gebruik en de promotie op promotievelden in zoekmachines of sponsored links, betaalde, keyword
advertising, keyword targeting (als bijv. Google Adwords enz.) bij aanbieders (als bijvoorbeeld Google,
Yahoo, enz.) met deze woorden (‘OTTO’ of ‘otto.nl’) is niet toegestaan. Directe doorverwijzingen naar
de OTTO-website zijn niet toegestaan.
U zult geen andere reclamemiddelen direct of indirect verspreiden die op ons betrekking hebben,
zonder ons dit materiaal voor te leggen en onze schriftelijke toestemming te vragen. Voornoemde
toestemming is in het bijzonder dan vereist als u reclame wilt maken op een website van een derde of
in andere media voor uw eigen website onder toepassing van het bovengenoemde materiaal of door
verwijzing naar OTTO. In elk geval moet u zich ervan verzekeren, dat uw website of reclame door de
toepassing van de bovengenoemde reclamemiddelen of die met de naam OTTO, niet als website van
OTTO of als door OTTO aangestuurde reclame gezien wordt.

(4) Bij promotie van uw website in promotievelden van zoekmachines of sponsored links, betaalde
advertenties, keyword-advertising, keyword-targeting (als bijv. Google Adwords enz.) bij aanbieders
(als bijv. Google, Yahoo, enz.) moet u letten op het volgende:
De woorden ‘OTTO’ en ‘otto.nl’ mogen wel in de advertentietekst, maar niet in de koptekst van de
advertentie gebruikt worden.
U mag alleen het adres (URL) als zichtbare URL gebruiken in de advertentie, die u bij de aanmelding
opgegeven hebt. In het geval van wijziging van het domein zie § 4 (6).
Directe doorverwijzingen naar de OTTO-website zijn niet toegestaan.
Het adverteren op de eigen merken van OTTO is niet toegestaan. Voor een compleet overzicht van
deze merken zie: ftp://ftp2.ottobv.nl/publiek/Otto%20merken.pdf
Het opnemen van het keyword ‘otto’ en woordcombinaties en –samenstellingen met de woorden
‘postorder’, ‘homeshopping’, ‘catalogus’, ‘shop’ en ‘.nl’ (bijv. ‘Otto Postorder’, ‘Otto homeshopping’,
‘otto catalogus’, ‘otto.nl’, ‘ottonl’ enz.) en vergelijkbare schrijfwijzen is niet toegestaan.
‘OTTO’ of misspelingen hiervan dienen als negatief keyword te worden toegevoegd aan zoekmachine
campagnes.
In het geval van het niet in acht nemen van de voornoemde beperkingen heeft OTTO het recht,
onmiddellijk op te zeggen en alle door deze overtredingen ontstane provisies te schrappen. De
effectuering van verdere schade-eisen blijft uitdrukkelijk voorbehouden.
(5) U hebt niet het recht, aanbiedingen in onze naam te doen of te accepteren of ons te
vertegenwoordigen. U bent niet betrokken bij de afwikkeling van de koopovereenkomsten tussen ons
en onze uiteindelijke klanten. U handelt niet als vertegenwoordiger of commissionair van OTTO. U
zorgt ervoor, dat door de vormgeving van uw website een dergelijke indruk niet ontstaat. U zult geen
gegevens aan derden verstrekken, waardoor een dergelijke indruk kan ontstaan.
(6) U mag de OTTO-links alleen op een website plaatsen, waarvan u het adres (URL) bij de
aanmelding opgegeven hebt. In het geval van een wijziging van het domein van uw website zult u
OTTO een week vooraf bericht doen. De voortzetting van de koppeling van links is onder het nieuwe
domein toegestaan, zolang OTTO deze toepassing niet herroept. Hetzelfde geldt in het geval van een
wijziging van de inhoudelijke indeling of van het karakter van uw website.
(7) U beheert uw website zelfstandig en bent voor de inhoud zelf verantwoordelijk en let op de
voorschriften en verplichtingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (in het bijzonder bent u
alleen verantwoordelijk voor wat de desbetreffende voorschriften van de Wet bescherming
persoonsgegevens zeggen inzake de opslag van cookies), en zult OTTO voor alle eisen vrijwaren, die
voor OTTO door een u verwijtbare overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens ontstaan.
OTTO behoudt zich in dit geval het recht op verdere gerechtelijke stappen voor.
(8) Wij werken exclusief met enkele kortingscode, spaarprogramma en cashback partijen samen. Er
zijn geen andere kortingscode, spaarprogramma en cashback partijen toegestaan. Transacties van
partijen binnen deze segmenten waarmee geen exclusieve overeenkomst is zullen worden
afgewezen.
§ 5 Wijzigingen in de overeenkomst
Wij behouden ons het recht voor, de regelingen en bepalingen van deze overeenkomst op elk moment
te wijzigen. U wordt per e-mail van de wijziging op de hoogte gebracht. Aanpassingen kunnen in het
bijzonder met betrekking tot de vergoeding en de betalingsprocedure plaats vinden. Als een wijziging
voor u niet acceptabel is, bestaat voor u de mogelijkheid, de overeenkomst op te zeggen. Uw verdere
deelname aan het partnernetwerk, na het begin van de geldigheidsduur van de wijzigingen, geldt als
acceptatie van de wijzigingen. Naar deze procedure zullen wij bij de mededeling van de wijziging
verwijzen.

§ 6 Vertrouwelijkheid
(1) Tenzij in deze overeenkomst anders is vermeld of de partijen anders zijn overeengekomen, is alle
informatie, in het bijzonder de regelingen in deze overeenkomst, zakelijke en financiële informatie,
klanten en lijsten van verkopers en prijs- en verkoopinformatie, strikt vertrouwelijk.
(2) Persmededelingen, die de samenwerking binnen deze overeenkomst betreffen, moeten met OTTO
worden afgestemd en mogen alleen gedaan worden met schriftelijke instemming van OTTO vooraf
aan de publicatie.
(3) Dit geldt niet, voor zover zulke informatie bekend is of algemeen toegankelijk is via de algemene
bronnen, niet zijnde de bronnen van de betrokken partij. Onafhankelijk van deze regeling heeft elke
partij het recht, een kopie van zulke informatie te verstrekken, als er desbetreffend een gerechtelijke of
staatrechtelijke regel bestaat, die ter beschikkingstelling aan accountants, advocaten, of andere
vertrouwenspersonen op vertrouwelijke basis mogelijk maakt of als een wettelijke verplichting hiertoe
bestaat.
§ 7 Borgstelling en aansprakelijkheid
(1) Onze website zullen wij beheren met inzet van onze technische mogelijkheden. Wij doen geen
toezeggingen en geven geen waarborgen met betrekking tot het partnernetwerk, OTTO-producten en
fouten en storingen van onze website.
(2) Wij zijn aansprakelijk voor verwijtbare schade bij het niet nakomen van onze hoofdverplichtingen
(kardinaal verplichtingen) of bij het ontbreken van essentiële eigenschappen. Bovendien zijn wij
aansprakelijk – onmiddellijk op elke rechtsgrond – alleen volgens de Wet productaansprakelijkheid of
als de schade door ons of onze service uit grove slordigheid of opzettelijk veroorzaakt wordt.
(3) Wij zijn aansprakelijk in het geval van het enigszins slordig niet in acht nemen van een wezenlijke
overeengekomen hoofdverplichting ten hoogste tot en met de in dit geval voorspelbare schade, die uw
gemiddelde maandelijkse reclame-inkomsten voortvloeiend uit deze overeenkomst niet overschrijdt.
§ 8 Diversen
(1) Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Deze overeenkomst is zonder
onze schriftelijke instemming niet overdraagbaar; OTTO heeft het recht, zijn rechten en plichten
voortvloeiend uit de onderhavige overeenkomst over te dragen aan ondernemingen die aan OTTO of
een zijn maatschappijen direct of indirect gelieerd zijn, resp. daaraan rechten uit de onderhavige
overeenkomst toe te kennen.
(2) Mochten afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig
of niet handhaafbaar zijn of worden, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen van
de overeenkomst niet aangetast. Hetzelfde geldt voor het geval, dat de overeenkomst een hiaat bevat.
In plaats van de niet rechtsgeldige of niet handhaafbare bestemmingen of ter opvulling van het hiaat
moet een aangepaste regeling gelden, die, voor zover gerechtelijk mogelijk, het dichtste komt bij
datgene wat de partners voor ogen stond als zij bij het sluiten van de overeenkomst aan dit punt
gedacht zouden hebben.
Stand 21/08/2014

