
 
 
Deelnamevoorwaarden  
 
Naast de algemene deelnamevoorwaarden van het affiliatenetwerk zijn de volgende 
deelnamevoorwaarden van toepassing op ons partnerprogramma:  
 
1. Autorisatie van partners  
De partner zal geen hyperlinks op websites plaatsen die de volgende inhoud bevatten of ermee in 
verband kunnen worden gebracht: politiek, erotiek, pornografie, wapens, geweld, verheerlijking van 
geweld, drugs en inhoud die relevant is voor het strafrecht. De partner garandeert verder dat zijn 
website(s) ook niet in verband kan/kunnen worden gebracht met dergelijke inhoud of in dergelijke 
contexten gebruikt wordt/worden.  
 
2. Uitsluiting van websites  
Wij behouden ons het recht voor om websites/partners uit te sluiten, in het bijzonder bij 
overtredingen van de geldende wetgeving en verder in het bijzonder bij het afsluiten van eigen 
partnerprogramma's, bij slechte toegankelijkheid van de partnerpagina's (met name bij 
bovengemiddeld lange laadtijden, frequent niet toegankelijk zijn van de pagina's, etc.), onvolledige 
pagina-inhoud, bij pagina's die links bevatten naar pornografische inhoud of inhoud die geweld 
verheerlijkt, pagina's die hoofdzakelijk prijsvragen bevatten en pagina's die aanbiedingen bevatten 
voor een bannerruil.  
 
3. Auteursrecht, naamrecht en merkenrecht  
De partners respecteren het auteursrecht en het merkenrecht van ESPRIT Retail B.V. & Co. KG.  Het 
gebruik van het ter beschikking gestelde reclamemateriaal is alleen toegestaan in het kader van het 
partnerprogramma. De naam 'ESPRIT' of woordcombinaties die deze naam bevatten mogen niet in 
de header van de HTML-pagina of als domeinnaam worden gebruikt. Dit geldt ook voor woorden en 
beschrijvingen met een vergelijkbare schrijfwijze als 'ESPRIT' of die ongeveer hetzelfde klinken of 
eruitzien (typosquatting).  
 
4. Vergoeding  
De partner ontvangt een vergoeding conform het in het affiliatenetwerk vastgelegde 
commissiemodel. Commissies worden betaald over de netto-omzet van een geldige bestelling binnen 
het affiliateprogramma.  
Voor individuele afspraken kunt u contact met ons opnemen op: esprit_be@sunnysales.de.  
 
5. Vouchers  
Alleen vouchers/premiecodes die voor het partnerprogramma zijn vrijgegeven mogen gebruikt 
worden (zie reclamemateriaal). Afgedrukte vouchers uit kranten en tijdschriften zijn uitgesloten van 
gebruik. Ze mogen niet openbaar op het internet worden geplaatst zonder schriftelijke toestemming. 
Verkopen die met deze vouchercodes zijn gegenereerd worden automatisch geannuleerd door 
ESPRIT en worden niet vergoed, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van ESPRIT is verkregen. Er 
wordt geen commissie betaald over gift cards. 
 
 



Let op: Voor de promotie van ESPRIT mogen alleen de acties en aanbiedingen worden gebruikt die 
beschikbaar zijn in het kader van het partnerprogramma via het AWIN-netwerk. 
 Het is uitdrukkelijk verboden om speciale aanbiedingen, productdeals en andere winkelpromoties te 
communiceren die niet beschikbaar zijn in AWIN. 
 
6. Keyword buying/SEM  
Keywordmarketing is verboden, evenals het bieden op het merk 'ESPRIT' in dezelfde of een 
soortgelijke schrijfwijze en in woordcombinaties, en het bieden op de merken van rechtstreekse 
concurrenten. Wij verbieden u hierbij om het keyword 'ESPRIT' in broad, phrase en exact match in 
uw SEM-campagnes te gebruiken, evenals het gebruik van eventuele foutieve schrijfwijzen, in alle 
matchtypes. 
 
7. CSS/PLA-advertenties                                                                                                                                                      
Shopping-advertenties mogen alleen worden geplaatst na overleg en schriftelijke goedkeuring. 
 
8. Reclamemateriaal  
Alleen het door ESPRIT ter beschikking gestelde reclamemateriaal mag worden gebruikt. Wijzigingen 
van beeld- en tekstmateriaal zijn alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van ESPRIT. Het 
is niet toegestaan om de ESPRIT-datafeed buiten de eigen website te gebruiken (op platforms van 
derden zoals Google Shopping) 
 
9. Postview  
Reclame voor het partnerprogramma van ESPRIT via postview, dus het plaatsen van een ESPRIT 
direct cookie bij het weergeven van het reclamemateriaal, is niet toegestaan. Alle verkopen die via 
deze techniek tot stand zijn gekomen worden geannuleerd.  
 
10. Aansprakelijkheid  
De partners stellen ESPRIT Retail B.V. & Co. KG vrij van alle vorderingen van derden jegens ESPRIT 
Retail B.V. & Co. KG als gevolg van gedrag dat de partners kan worden aangerekend. Onverminderd 
wettelijke vorderingen tot staking, schadevorderingen en andere vorderingen, heeft ESPRIT Retail 
B.V. & Co. KG recht op een contractuele boete ter hoogte van 5.000 EUR in elk geval van inbreuk op 
het mededingings-, auteurs-, naam- of merkenrecht.  
 
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via esprit_be@sunnysales.de.  
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