ScanCircle Partnervoorwaarden
Definities en specifieke voorwaarden
ScanCircle
•

De ontwikkelaar en eigenaar van de scandienst, vertegenwoordigd door Arnoud Klaren, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel Rotterdam, Nederland onder nummer 24329676.

Partner
•

Een partij die zich heeft aangemeld voor het ScanCircle Partnerprogramma. Een kandidaat-partner heeft,
mondeling of schriftelijk, aangegeven Partner te willen worden.

Eindgebruiker
•

Een klant van de Partner of een bezoeker van diens website of een bezoeker van de Hoofdomgeving.

Hoofdomgeving
•

De algemene ScanCircle omgeving (www.scancircle.com) waar Eindgebruikers scans kunnen uitvoeren.
Voor hulp worden ze doorverwezen naar de Partners.

Partneromgeving
•

•

•

•

Een standaard omgeving op de ScanCircle webserver waar de Partner en Eindgebruikers de
scanresultaten kunnen bekijken en ook scans kunnen uitvoeren. De Partner kan eigen gegevens, logo,
locaties, reclames, scripts, ondersteuningsopties en andere instellingen opgeven en kan de uitgevoerde
scans inzien;
Het webadres van de Partneromgeving (partnercode.scancircle.com), bevat een door de Partner te kiezen
partnercode, die de bedrijfsnaam dient te bevatten of minimaal een duidelijke relatie dient te hebben met
een handelsnaam of website van de Partner. Partnercodes die te algemeen zijn, te veel lijken op die van
andere (kandidaat-) Partners en/of ongepast zijn kunnen geweigerd worden. Dit alles ter beoordeling door
ScanCircle;
Het door de Partner op te geven logo dient het bedrijfslogo te bevatten of minimaal een duidelijke relatie
met een handelsnaam of website van de Partner te hebben. Ongepaste logo’s en logo’s met reclame voor
derde partijen zijn niet toegestaan. Logo’s die te veel lijken op die van andere (kandidaat-) Partners kunnen
geweigerd worden. Dit alles ter beoordeling door ScanCircle;
Bij eventuele overdracht van een partnercode naar een andere Partner mogen alleen reële kosten in
rekening gebracht worden. Dit ter beoordeling door ScanCircle.

Dienst
•
•

•

•

Het aan de Partner ter beschikking stellen van een Partneromgeving en een, op de website van de Partner
te integreren, configureerbare scan widget;
Van elke scan die via de Partneromgeving wordt gedaan en elke keer als een Eindgebruiker wordt
doorverwezen naar de website van de Partner, wordt de link naar de scanresultaten gestuurd naar het door
de Partner opgegeven e-mail/webadres;
Alle e-mails voor de Eindgebruikers die in de Partneromgeving zijn geregistreerd, worden co-branded
verstuurd met een door de Partner opgegeven logo en ondertekening. De Partner ontvangt een kopie van
belangrijke e-mail berichten voor de Eindgebruikers (o.a. waarschuwingen en verlopen registraties);
De Partner heeft online inzage in de scans die via de Partneromgeving uitgevoerd zijn, inclusief opgegeven
referentiecodes en (gemaskeerde) e-mailadressen van geregistreerde Eindgebruikers.

Beschikbaarheid
•

•

ScanCircle is gerechtigd de inhoud van de Dienst technisch zo in te richten als ScanCircle op enig moment
beslist. ScanCircle behoudt zich in dit verband (onder andere) het recht voor functionele en technische
wijzigingen en/of verbeteringen ten aanzien van de Dienst(en) en procedures door te voeren;
ScanCircle spant zich in om de Dienst zo goed mogelijk te verlenen en streeft daarbij naar een zo hoog
mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst. ScanCircle kan echter in dit opzicht geen
garanties geven. Onder meer door technische storingen kan ScanCircle niet garanderen, dat te allen tijde
gebruik kan worden gemaakt van de Dienst;
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•

ScanCircle is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen
of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud
of voor noodzakelijk door ScanCircle te verrichten aanpassingen en/of verbeteringen van het systeem en/of
de Dienst. ScanCircle zal de Partner tijdig vooraf informeren. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
ScanCircle dit zo spoedig mogelijk achteraf doen.

Partnerovereenkomst
•
•
•
•
•
•
•

De Partnerovereenkomst wordt impliciet gesloten door het aanmelden voor het Partnerprogramma (en
bevestigen) inclusief accepteren van de Partnervoorwaarden door de Partner;
Na het bevestigen van de aanmelding, wordt het opgegeven e-mailadres toegevoegd aan de mailinglijst
van ScanCircle’s nieuwsbrief (waarvoor gebruik gemaakt wordt van MailChimp);
Het concept, de Dienst, het scanprogramma, de website en de scangegevens zijn eigendom van
ScanCircle;
Het is de Partner niet toegestaan de Dienst te delen met derden of te gebruiken voor andere doeleinden
zonder schriftelijke toestemming van ScanCircle;
De Partner zal het scanprogramma of de website niet proberen te reverse-engineeren of zodanig
gebruiken dat het functioneren negatief wordt beïnvloed en/of het gebruik door anderen wordt gehinderd;
Het is Partners niet toegestaan om voor de scan zelf geld te rekenen, maar bv. wel i.c.m. hulp bij/na de
scan;
Hoewel ScanCircle zal proberen te voorkomen dat diens e-mail berichten als spam worden gezien, dient
de Partner ervoor te zorgen dat e-mails berichten van partners@scancircle.com en
noreply@scancircle.com goed afgeleverd worden.

Proefperiode
•

•
•

•

Zodra de Partner de aanmelding bevestigd heeft, start een proefperiode van 30 dagen, welke volledig
functioneel is behalve dat de Partner niet opgenomen wordt op de landkaart in de Hoofdomgeving, slechts
toegang tot de algemene delen van het partnerforum krijgt en ondersteuning door ScanCircle beperkt is;
Op elk moment tijdens de proefperiode kan de Partner opwaarderen naar de volledige Dienst, waarbij de
resterende proefperiode toegevoegd wordt aan de gekozen abonnementsperiode;
Indien de Partner niet opwaardeert naar de volledige Dienst, zal de proefperiode aflopen en zal de
Partneromgeving automatisch gedeactiveerd worden. Indien ook in de daaropvolgende week niet
opgewaardeerd wordt, zal de Partnerovereenkomst ontbonden worden;
Elke Partner mag slechts eenmaal gebruik maken van een proefperiode. Indien blijkt dat een Partner zich
opnieuw aanmeldt (met de zelfde of een andere partnercode), zal de Partneromgeving gedeactiveerd
worden en moet de Partner opwaarderen naar de volledige Dienst of wordt de Partnerovereenkomst
ontbonden.

Vergoeding
•
•
•

•

•
•
•
•

De Partner kan online de nieuwe abonnementsperiode kiezen (3, 6 or 12 maanden);
De vaste Vergoeding voor het afnemen van de Dienst is gebaseerd op een Fair Use Policy (FUP): het
gemiddelde aantal scans per maand mag niet regelmatig boven de 150 te komen;
Indien de Partner boven de FUP limiet uit komt, zal ScanCircle contact opnemen met de Partner. Dit kan
leiden tot verhoging van de Vergoeding, verlaging van het gebruik door de Partner of ontbinding van de
Partnerovereenkomst;.
Vóór de eerste betaling heeft de Partner de mogelijkheid om een referentiecode voor een korting op te
gegeven. Deze korting wordt automatisch verwerkt. Introductiekortingen zijn alleen geldig bij de eerste
betaling;
voor Partners in de Europese Unie wordt BTW gerekend tenzij de Partner een BTW nummer heeft
opgegeven en bevestigd (niet mogelijk voor Partners in Nederland);
De Vergoeding kan online of per bankoverschrijving betaald worden;
Zodra de betaling verwerkt is zal de factuur via e-mail naar de Partner gestuurd worden;
Indien na de betaling blijkt dat de Partner een onjuist land heeft opgegeven, een onjuist BTW nummer
heeft bevestigd, een referentiecode heeft opgegeven voor een korting waarvoor de Partner niet in
aanmelding komt of op een andere manier onterecht financieel voordeel heeft behaald, zal de gekozen
abonnementsperiode achteraf ingekort worden met het proportionele deel van het onterecht behaalde
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financiële voordeel. Indien opzet vermoed wordt, kunnen er 30 dagen extra afgetrokken worden. Neem
daarom bij twijfel a.u.b. contact met ons op voordat u de betaling doet.

Verlenging
•
•
•

Op elk moment tijdens de abonnementsperiode kan de Partner verlengen, waarbij de gekozen
abonnementsperiode toegevoegd wordt aan de resterende abonnementsperiode;
Ongeveer 1 maand en 1 week voor het verlopen van de abonnementsperiode zal ScanCircle de Partner
een herinnering per e-mail versturen om het abonnement te verlengen;
Indien de Partner niet verlengt, zal het abonnement aflopen en zal de functionaliteit van de
Partneromgeving automatisch beperkt worden. Indien ook in de daaropvolgende week niet verlengd wordt,
zal de Partnerovereenkomst ontbonden worden.

Beëindiging
•

•
•

Wanneer de Partnerovereenkomst ontbonden is:
o wordt de Partneromgeving verwijderd;
o zal de Partner’s scan widget niet meer werken;
o kan de Partner niet meer bij de scangegevens;
o kan de Partner niet meer inloggen op het partnerforum;
o worden de in de Partneromgeving geregistreerde Eindgebruikers overgezet naar de Hoofdomgeving;
o wordt de partnercode vrijgegeven voor gebruik door anderen;
De Partner moet de scan widget en andere verwijzingen naar ScanCircle binnen 30 dagen na de
ontbinding verwijderen van diens website;
Bij tussentijdse opzegging is er geen recht op restitutie.

Relatie Eindgebruikers
•
•

•

•

De Partner dient de Eindgebruiker altijd eerlijk te behandelen;
De Partner dient zich te houden aan de privacyverklaring (link): ga zorgvuldig om met de scanresultaten en
de registratie van Eindgebruikers, behandel de gegevens volgens de AVG/GDPR wetgeving en gebruik ze
niet voor mogelijk ongewenste reclame;
De Partner mag een Eindgebruiker alleen met diens toestemming registreren en dient deze te informeren
over de frequentie-, waarschuwings- en mailingopties alsmede de noodzaak tot het eenmalig binnen 1
week bevestigen van het e-mail adres;
Indien de Eindgebruiker het e-mail adres niet binnen 1 week heeft bevestigd, dan krijgt de Partner van
deze melding een kopie. De Partner mag de computer(s) echter alleen met toestemming van de
Eindgebruiker opnieuw aanmelden.

Rotterdam, Nederland,
8 januari 2019
Bijlage: Algemene Partnervoorwaarden
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artikel 1.

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Partnerovereenkomsten tussen
ScanCircle en diens Partners, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Partners
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in
deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ScanCircle en de Partner
zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen
van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van
deze bepalingen.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze
voorwaarden.
6. Indien ScanCircle niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
ScanCircle in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de
stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2

Contractduur en uitvoering

1. De overeenkomst tussen ScanCircle en de Partner wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of
indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van
bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer
een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Partner ScanCircle
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ScanCircle dient daarbij een redelijke
termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. ScanCircle zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op
grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. ScanCircle heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.

artikel 3

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

1. ScanCircle is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien de Partner de verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
2. Voorts is ScanCircle bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden
voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van ScanCircle kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ScanCircle op
de Partner onmiddellijk opeisbaar. Indien ScanCircle de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien ScanCircle tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze
ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Partner toerekenbaar is, is ScanCircle gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en
indirect ontstaan.
6. Indien de Partner zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet
nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ScanCircle
gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, terwijl de Partner, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Met inachtneming van het in deze voorwaarden bepaalde heeft ieder der partijen
het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te
ontbinden, indien
a. de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting
welke voortvloeit uit de betreffende overeenkomst en ook na schriftelijke
ingebrekestelling nalatig blijft aan deze verplichting te voldoen;
b. de wederpartij voorlopige of definitieve surséance van betaling heeft
verkregen dan wel in staat van faillissement verkeert;
c. het bedrijf van de wederpartij stilgelegd, geliquideerd dan wel overgenomen
wordt.

artikel 4

Overmacht

1. ScanCircle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Partner indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ScanCircle geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor ScanCircle niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van ScanCircle of van derden daaronder
begrepen. ScanCircle heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt
nadat ScanCircle zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. ScanCircle kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
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dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

artikel 5

Betaling

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een
door ScanCircle aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij
schriftelijk anders door ScanCircle aangegeven. ScanCircle is gerechtigd om
periodiek te factureren.
2. Indien de Partner in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is
ScanCircle gerechtigd de overeenkomst op te schorten en, indien deze periode
langer duurt dan één maand, te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade.

artikel 6

Aansprakelijkheid

1. Indien ScanCircle aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt
tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. ScanCircle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
doordat ScanCircle is uitgegaan van door of namens de Partner verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien ScanCircle aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van ScanCircle beperkt tot maximaal tweemaal de
factuurwaarde van het actuele abonnement.
4. De aansprakelijkheid van ScanCircle is in ieder geval steeds beperkt tot het
bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. ScanCircle is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling
van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele
redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ScanCircle aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ScanCircle
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de Partner aantoont dat deze kosten hebben
geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
ScanCircle is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ScanCircle of zijn
leidinggevende ondergeschikten.
8. ScanCircle is gehouden de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen
uit te voeren uitgaande van een inspanningsverplichting, nooit een resultaatverplichting.
9. Om risico's van onbevoegd toegang, vernietiging of verlies van de door ScanCircle
opgegeven gegevens, etc. uit te sluiten heeft ScanCircle de nodige beveiligingsmaatregelen genomen, maar ScanCircle kan ter zake geen garantie geven.

artikel 7

Vrijwaring

1. De Partner vrijwaart ScanCircle voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de
oorzaak aan andere dan aan ScanCircle toerekenbaar is. Indien ScanCircle uit
dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Partner
gehouden ScanCircle zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de
Partner in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is
ScanCircle, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle
kosten en schade aan de zijde van ScanCircle en derden daardoor ontstaan,
komen integraal voor rekening en risico van de Partner.

Artikel 8

Intellectuele eigendom

1. ScanCircle behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op
grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ScanCircle
heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij
geen strikt vertrouwelijke informatie van de Partner ter kennis van derden wordt
gebracht.

artikel 9

Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ScanCircle partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van
het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van ScanCircle is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin
heeft ScanCircle het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 10

Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de laatst op de ScanCircle website gepubliceerde versie.
2. Deze partnervoorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door
ScanCircle te allen tijde worden gewijzigd.
3. De Nederlandse tekst van de voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.
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