
Algemene Voorwaarden 

Onderstaand treft u de voorwaarden aan die van toepassing zijn 

op deelname aan het affiliateprogramma van MobileMoney. Als u 

akkoord gaat met deze algemene voorwaarden wordt verondersteld 

dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten met 

betrekking tot het gestelde in deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 1: Definities 

 

1.1 MobileMoney:  

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Techno Design IP B.V. gevestigd aan het Koraalrood 100, 

2718 SC Zoetermeer, opererend onder BTW nummer 

809888737B01, Kamer van Koophandel dossiernummer 27197080.  

 

1.2. Affiliate:  

Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de algemene 

voorwaarden heeft aanvaard en door MobileMoney als 

affiliate is geaccepteerd om bezoekers van zijn/haar site 

door middel van een link of een andere elektronische 

koppeling toegang te verschaffen tot het betaalsysteem 

en/of content van MobileMoney, waaronder begrepen 

ZoekRingtones.nl en SearchRingtones.com. 

 

1.3. Netiquette: 

De algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals 

vastgelegd in RFC 1855 

(ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en de toekomstige 

aanpassingen hiervan.  

 

1.4 Gebruiker: 

Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één 

of meer producten en/of diensten afneemt. 

 

 

Artikel 2. Aanmelding en acceptatie 

 

2.1 Aanmelding als affiliate houdt in dat deze algemene 

voorwaarden worden aanvaardt en gerespecteerd. 

 

2.2 Acceptatie als affiliate wordt geacht te hebben 

plaatsgevonden indien MobileMoney niet binnen zeven (7) 

dagen na ontvangst van het volledig ingevulde 

aanmeldingsformulier waarbij de aanvaarding van de 

algemene voorwaarden is bevestigd, door MobileMoney te 

kennen is gegeven dat zij de aanmelding niet accepteert. 

 

 

 

 



Artikel 3. Gebruik 

 

3.1  De affiliate is gerechtigd om de naam van MobileMoney, het 

-logo, zoals dat voorkomt op MobileMoney.com, en speciaal 

verstrekt materiaal door MobileMoney uitsluitend ten 

behoeve van affiliateprogramma's op de door MobileMoney 

van tijd tot tijd aan te geven wijze, te gebruiken en 

daarbij alle aanwijzingen van MobileMoney steeds op te 

volgen. Voorwaarde is bovendien dat geen wijzigingen 

worden aangebracht en het gebruik niet misleidend dan wel 

schadelijk voor MobileMoney zal kunnen zijn. 

 

3.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1, zal de affiliate 

de auteursrechten, merkenrechten en overige rechten van 

exclusieve aard van MobileMoney en derden respecteren.  

 

3.3 De affiliate zal de  afgenomen produkten en/of diensten 

slechts gebruiken ten behoeve van het affiliateprogramma 

en hierin geen wijzigingen aanbrengen. 

 

3.4 De producten en/of diensten op de site MobileMoney.com 

kunnen regelmatig wijzigen. De affiliate draagt er ten 

alle tijden zorg voor dat de voorwaarden van de producten 

en/of diensten die zij afneemt in overeenstemming zijn met 

de voorwaarden zoals gehanteerd door MobileMoney. 

 

3.5 Affiliates is het niet toegestaan het affiliateprogramma 

te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in 

strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen 

(Nederlandse dan wel buitenlandse), de Code of Conduct 

(Nederlandse dan wel buitenlandse), de netiquette, de 

richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst 

of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, 

maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en 

gedragingen:  

• spamming: het ongevraagd verzenden van grote 

hoeveelheden berichten, danwel via sms, email of 

andere vorm van elektronische berichtgeving met 

dezelfde inhoud.  

• het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde 

werken of het anderszins handelen in strijd met 

intellectuele eigendomsrechten van derden.  

• misleiding van derden. 

• discriminatie naar ras, geslacht, godsdienst of 

levensovertuiging. 

 

3.6 Indien de affiliate de installatie en het gebruik van het 

betaalsysteem niet overeenkomstig de daarvoor geldende 

richtlijnen uitvoert, kan MobileMoney niet aansprakelijk 

worden gesteld voor het niet binnenkomen van afdrachten. 

 



3.7 Indien een van de contractspartijen van MobileMoney, welke 

zorgen voor de correcte uitvoering van het 

affiliateprogramma, om welke reden dan ook niet overgaan 

tot uitkering van de afdrachten, dan is MobileMoney op 

haar beurt niet verplicht om tot afdracht aan de affiliate 

over te gaan. Reeds gedane afdrachten kunnen in dergelijke 

gevallen teruggevorderd worden door MobileMoney. Indien 

één van deze contractspartijen een prijswijziging 

doorvoert gedurende de looptijd van een overeenkomst 

tussen MobileMoney en een affiliate, dan is MobileMoney op 

haar beurt gerechtigd om deze prijswijziging door te 

berekenen aan de affiliate. 

 

3.8 Indien de affiliate in strijd handelt met artikel 3.5 dan 

is zij jegens MobileMoney aansprakelijk voor alle schade 

die MobileMoney als gevolg hiervan leidt. Ook kan de  

affiliate in dit geval geen aanspraak maken op commissie 

die betrekking heeft op dit strijdige handelen.  

 

 

Artikel 4. Betaling en Tarieven 

 

4.1 De affiliate maakt aanspraak op afdrachten indien 

MobileMoney een verkoop heeft geregistreerd via de 

affiliatesite.Deze afdrachten zijn voor als bedrijf 

aangesloten affiliates exclusief BTW. Indien dit het geval 

is, en voor zover het Nederlands recht van toepassing is 

op de overeenkomst, zal over de afdrachten BTW worden 

berekend. 

 

4.2 De registratie van verkopen zoals die wordt weergegeven op 

de website MobileMoney.com, is bindend voor de affiliate, 

tenzij anders is overeengekomen. 

 

4.3 Indien de gebruiker de dienst of het product  retourneert 

kan de affiliate geen aanspraak maken op de betreffende 

afdracht. 

 

4.4 De betaling van de afdrachten zal zo spoedig mogelijk doch 

uiterlijk tien (10) weken na het einde van de maand 

plaatsvinden op het rekeningnummer dat de affiliate heeft 

aangegeven. Afdrachten van minder dan € 25 (zegge: vijf en 

twintig euro) worden niet uitbetaald. In geval de afdracht 

over een maand minder bedraagt dan € 25 (zegge: vijf en 

twintig euro) zal in de betreffende maand geen betaling 

plaatsvinden en zal de afdracht worden opgespaard. 

Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het 

totaalbedrag € 25 (zegge: vijf en twintig euro) of meer 

bedraagt. Mocht de affiliate gedurende een periode van 1 

jaar minder dan € 25 aan afdrachten tegoed hebben dan zal 

de affiliate hier melding van krijgen en kan de affiliate 



eenmalig binnen 3 maanden , na melding, een verzoek 

indienen om het bedrag uit te laten betalen. Voor deze 

uitbetaling zullen administratiekosten in rekening worden 

gebracht ter hoogte van € 4,95. Dient de affiliate geen of 

een verzoek in buiten de gestelde 3 maanden dan zal het 

geld automatisch aan MobileMoney vervallen en zal het 

account gedeactiveerd worden.  

 

 

4.5 Indien de betaling op (bank)rekeningen van de affiliate in 

het buitenland dienen worden te verricht, dient de 

minimale verdiende afdracht € 50 (zegge: vijftig euro) te 

bedragen. In geval de afdracht over een maand minder 

bedraagt dan € 50 (zegge: vijftig euro) zal in de 

betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de 

afdracht worden opgespaard. Betaling daarvan zal 

plaatsvinden in de maand waarin het totaalbedrag € 50 

(zegge: vijftig euro) of meer bedraagt. Eventuele 

bankkosten voor betalingen zullen worden ingehouden op de 

betaling. Mocht de affiliate gedurende een periode van 1 

jaar minder dan € 50 aan afdrachten tegoed hebben dan zal 

de affiliate hier melding van krijgen en kan de affiliate 

eenmalig binnen 3 maanden , na melding, een verzoek 

indienen om het bedrag uit te laten betalen. Voor deze 

uitbetaling zullen administratiekosten in rekening worden 

gebracht ter hoogte van € 4,95 plus eventuele bankosten. 

Dient de affiliate geen of een verzoek in buiten de 

gestelde 3 maanden dan zal het geld automatisch aan 

MobileMoney vervallen en zal het account gedeactiveerd 

worden. 
 

 

4.6 De affiliate is verantwoordelijk voor de correcte en 

complete invulling van de bankgegevens die gebruikt worden 

voor de uitbetaling van de verdiensten. Wanneer de 

gegevens niet correct en of compleet blijken te zijn is 

MobileMoney gerechtigd om 25 Euro administratiekosten per 

overboeking in rekening te brengen. Deze zal waar mogelijk 

verrekend worden met de uitbetaling. 

 

4.7 Voor bepaalde diensten van MobileMoney wordt een 

maandelijkse of jaarlijkse fee berekend. Het bedrag moet 

bij MobileMoney op de bankrekening zijn bijgeschreven 

alvorens de dienst kan worden afgenomen.  

 

4.8 Betaling van afdrachten worden tenzij anders 

overeengekomen uitgekeerd in Euro’s. 

 

4.9 Indien er voor de bepaling/uitbetaling van de afdrachten 

gebruik gemaakt dient te worden van wisselkoersen wordt 

hiervoor de bij mobilemoney bekend zijnde tabel 



gehanteerd, deze tabel is te raadplegen middels de 

volgende link: 

http://www.mobilemoney.com/index.asp?channel=payouts&page

=exchangerates 

 

 

Artikel 5. Beëindiging en opzegging van de overeenkomst 

 

5.1 MobileMoney is ten alle tijden gerechtigd om de 

affiliateovereenkomst te beëindigen, met inachtneming van 

een opzegtermijn van vier (4) weken. Onverminderd haar 

overige rechten is MobileMoney onder meer gerechtigd om de 

affiliateovereenkomst met onmiddellijke ingang te 

beëindigen in geval: 

- de affiliate in strijd met de overeenkomst en/of de 

algemene voorwaarden handelt; 

- de affiliate in strijd handelt met wettelijke 

bepalingen; 

- de inhoud van de dienst of het product van de affiliate 

naar oordeel van MobileMoney in strijd zou kunnen zijn met 

de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere 

wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn. 

 

 

 



Artikel 6. Aansprakelijkheid 

 

6.1 MobileMoney aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 

enige schade of verlies die door de affiliate of derde 

partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de 

aangeboden diensten. 

 

6.2 MobileMoney draagt er zorg voor dat het affiliateprogramma 

24 uur per dag bereikbaar is, zulks behoudens periodiek 

onderhoud, technische storingen en overmacht. MobileMoney 

kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele 

omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien. 

 

6.3 De affiliate staat er voor in dat wordt voldaan aan alle 

verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en 

vrijwaart MobileMoney terzake van alle aanspraken 

dienaangaande. 

 

6.4 De affiliate is zelf verantwoordelijk voor de juistheid 

van de inhoud van de accountgegevens. 

 

6.5 MobileMoney is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of 

fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig 

verstrekte informatie.  

 

 

Artikel 7. Diversen 

 

7.1 De affiliate zal geen toezeggingen doen en/of 

verplichtingen aangaan voor of namens MobileMoney. 

7.2 De affiliate is niet gerechtigd om (een deel van) 

zijn/haar affiliateovereenkomst over te dragen aan een 

derde. 

7.3 MobileMoney is ten alle tijden gerechtigd om de algemene 

voorwaarden te veranderen. De affiliate zal hiervan 

elektronisch op de hoogte worden gebracht. Ingeval de 

gewijzigde algemene voorwaarden voor de affiliate niet 

acceptabel zijn, is de affiliate gerechtigd de 

affiliateoverenkomst te beëindigen. Indien de affiliate 

niet tot beëindiging van de affiliateovereenkomst 

overgaat, wordt de affiliate geacht de gewijzigde algemene 

voorwaarden te hebben aanvaard. 

7.4 Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd 

mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling 

zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met 

het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de 



strekking van de desbetreffende bepaling.  

 



Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 

8.1 De Algemene Voorwaarden en de affiliateovereenkomst worden 

uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen 

zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter. 


