


Artikel 1: Voorwaarden & Condities – Ambassadeursprogramma

Door je aan te melden als ambassadeur van het SWIMM Ambassadeurs-
programma (het “Programma”) ga je akkoord met de volgende 
voorwaarden (de “Voorwaarden”). Lees deze zorgvuldig door, voordat je je 
inschrijft. Deze voorwaarden zijn een wettelijke overeenkomst tussen jou  
(de “Ambassadeur”) en SWIMM. Wij behouden ons het recht voor om de 
Voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken en te wijzigen zonder 
voorafgaande kennisgeving. Alle wijzigingen, aanpassingen, verbeteringen 
of veranderingen aan het Programma, met inbegrip van de vrijgave van 
nieuwe functies en middelen die van tijd tot tijd door ons beschikbaar 
worden gesteld, zijn onderworpen aan deze Voorwaarden. Voortgezet 
gebruik van het Programma na dergelijke wijzigingen houdt in dat jij 
instemt met dergelijke wijzigingen. Je kunt de meest recente versie van 
de Voorwaarden te allen tijde raadplegen op: 
https://partner.swimm.nl/algemene-voorwaarden

Overtreding van deze Voorwaarden kan onder meer leiden tot beëindiging 
of opschorting van je rechten als Ambassadeur en verbeurdverklaring van 
eventuele uitstaande vergoedingen die je tijdens de overtreding hebt 
verdiend.

https://partner.swimm.nl/algemene-voorwaarden


Artikel 2: Aanmelding & Acceptatie

2.1 Iedereen van achttien (18) jaar en ouder die over een Intelligent Pool 
beschikt kan zich aanmelden als Ambassadeur bij SWIMM.
2.2 Aanmelding als Ambassadeur houdt aanvaarding in van de 
Ambassadeursprogramma voorwaarden en van de verplichting de 
Ambassadeursprogramma voorwaarden na te komen.
2.3 Om als Ambassadeur te worden ingeschreven moet de Ambassadeur:
a) het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld hebben;
b) bevestigen dat de Ambassadeursprogramma voorwaarden worden 
aanvaard door te klikken op de “aanvragen” button in het 
aanmeldformulier;
c) als Ambassadeur zijn geaccepteerd door SWIMM.
2.4 SWIMM informeert je in beginsel binnen 5 werkdagen na ontvangst van 
het volledig ingevulde aanmeldingsformulier waarbij de aanvaarding van 
de Ambassadeurs Programma voorwaarden is bevestigd of SWIMM je als 
Ambassadeur accepteert.
2.5 SWIMM kan een aanmelding zonder opgave van redenen en op ieder 
moment weigeren. Indien SWIMM een aanmelding weigert, wordt over de 
periode voorafgaand aan de weigering en daarna geen commissie betaald.
2.6 SWIMM zal een aanmelding in ieder geval weigeren indien de 
Partnersite:
a) niet over (eigen) communicatiekanalen beschikt;
b) al beschikt over een Ambassadeur account;
c) geen relatie vertoont met (de producten van) SWIMM;
d) een social media kanaal betreft dat niet voldoet aan de social media 
richtlijnen;
e) actief oproept tot doneren of sponsoring van een doel/organisatie
f) een loyalty- of spaarachtig karakter of cash back constructie inhoudt;
g) een spider- of stock alert website betreft;
h) een affiliate platform met influencers, publishers, bloggers en/of creators 
betreft;
i) enkel artikelen van de omgeving toont zonder enige toegevoegde 
waarde;
j) enkel bezoekers ontvangt door middel van het inkopen van advertenties 
richting de website;
k) de naam van SWIMM Intelligent Pool of variaties daarvan in de 
domeinnaam bezit;
l) intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van 
SWIMM of enige derde schendt of daartoe de mogelijkheid biedt;
m) afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van SWIMM;

n) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
o) een seksueel, pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter 
heeft;
p) op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;
q) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging.
Of er van één of meerdere van deze omstandigheden al dan niet sprake is, 
is exclusief ter beoordeling van SWIMM.
2.7 Elke account is bestemd voor gebruik door één rechtspersoon (bijv. een 
vennootschap of een personenvennootschap) of een individuele gebruiker. 
Wij staan niet toe dat je jouw gebruikersnaam en wachtwoord deelt met 
een andere persoon of met meerdere gebruikers op een netwerk. De 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle gebruikersnamen en 
wachtwoorden die worden uitgegeven (inclusief die van eventuele 
genodigden) ligt bij jou.
2.8 Je mag het Programma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde 
doeleinden. Je mag bij het gebruik van het Programma geen wetten 
overtreden in je rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot 
auteursrechtwetten).



Artikel 3: Gebruik

3.1 Zodra je je hebt aangemeld voor het Programma wordt je voorzien van 
een verwijzingslink die moet worden gebruikt tijdens het promoten van 
SWIMM via jouw communicatiemiddelen. Het is jouw verantwoordelijkheid 
om ervoor te zorgen dat een dergelijke link correct is geformatteerd.
3.2 Jij bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, werking en het 
onderhoud van jouw communicatie en voor alle materialen die op je 
communicatie verschijnen.
3.3 SWIMM kan ook grafische afbeeldingen leveren die gebruikt kunnen 
worden binnen de links om SWIMM te promoten. Je mag deze afbeeldingen 
op geen enkele manier wijzigen. Wij behouden ons het recht voor om de 
afbeeldingen op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande 
kennisgeving.
3.4 De communicatie mag op geen enkele wijze bij het publiek de indruk 
wekken dat deze van SWIMM is, dan wel door SWIMM is ontwikkeld. Tevens 
dient ondubbelzinnig duidelijk te zijn dat SWIMM op geen enkele wijze 
zeggenschap heeft over en verantwoordelijk is voor de communicatie. De 
Ambassadeur zal er geen misverstand over laten bestaan dat de Artikelen 
die gepromoot worden via de communicatie niet door de Ambassadeur, 
maar via SWIMM worden verkocht.
3.5 Ambassadeur verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare 
recht de SWIMM Merken en de Content te gebruiken gedurende de 
looptijd en conform de Ambassadeursprogramma voorwaarden uitsluitend 
ten behoeve van het Programma. De Ambassadeur zal daarbij telkens alle 
mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van SWIMM direct 
opvolgen. Ambassadeur zal geen wijzigingen aanbrengen in het uiterlijk 
van de SWIMM Merken, de Content en/of de Artikelen en zal dit gebruik 
nimmer op een misleidende dan wel voor SWIMM enigszins schadelijke 
wijze (laten) uitoefenen.
Ambassadeur erkent dat:
a) alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot de 
SWIMM Merken en de Content eigendom zijn en blijven van SWIMM; en
b) alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Artikelen eigendom 
zijn en blijven van de betreffende rechthebbenden. Onverminderd het 
bepaalde in dit artikel, zal de Ambassadeur altijd de intellectuele 
eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van 
SWIMM en derden volledig respecteren.

3.6 Het is de Ambassadeur niet toegestaan de SWIMM Merken of daarmee 
overeenstemmende tekens te gebruiken als naamgeving van de 
communicatie of op te geven als zoekwoord ten behoeve van 
advertentieprogramma’s - zoals maar niet beperkt tot Google Adwords 
binnen zoekmachines en andere online platformen.
3.7 De Ambassadeur zal de Content slechts gebruiken ten behoeve van 
het Programma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.
3.8 SWIMM bepaalt de prijzen die in rekening worden gebracht voor 
diensten en producten die onder dit Programma worden verkocht in 
overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. De prijzen en beschikbaarheid 
van de diensten kunnen van tijd tot tijd variëren. Omdat prijswijzigingen 
van invloed kunnen zijn op diensten en producten die je in jouw
communicatie hebt vermeld, mag je geen prijzen voor diensten in jouw 
communicatie vermelden. We zullen commercieel redelijke inspanningen 
leveren om nauwkeurige informatie te presenteren, maar we kunnen de 
beschikbaarheid of prijs van een bepaalde dienst of product niet 
garanderen.
3.9 Met inachtneming van artikel 8.1, zal de Ambassadeur zich onthouden 
van ieder doen of nalaten waardoor SWIMM en/of de Ambassadeur mogelijk 
in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving. 



3.10 Wanneer een Ambassadeur is geaccepteerd binnen het Programma 
is het niet toegestaan dat door middel van een wijziging de inhoud van de 
communicatie waarin de Ambassadeur een verwijzingslink heeft 
opgenomen:
a) niet over (eigen) content beschikt;
b) geen relatie vertoont met (de producten van) SWIMM;
c) een social media kanaal betreft dat niet voldoet aan de social media 
richtlijnen;
d) actief oproept tot doneren of sponsoring van een doel/organisatie;
e) een loyalty- of spaarachtig karakter of cash back constructie inhoudt;
f) een spider- of stock alert website betreft;
g) een affiliate platform met influencers, publishers, bloggers en/of creators 
betreft;
h) enkel artikelen van de omgeving toont zonder enige toegevoegde 
waarde;
i) enkel bezoekers ontvangt door middel van het inkopen van advertenties 
richting de website;
j) de naam van SWIMM Intelligent Pool of variaties daarvan in de 
domeinnaam bezit;
k) intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van 
SWIMM of enige derde schendt of daartoe de mogelijkheid biedt;
l) afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van SWIMM;
m) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
n) een seksueel, pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter 
heeft;
o) op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;
p) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging.
3.11 Het is de Ambassadeur niet toegestaan zijn verwijzingslink te 
gebruiken anders dan op de in zijn account opgenomen 
communicatiemiddelen.
3.12 De Ambassadeur zal te allen tijde in overeenstemming handelen met 
alle richtlijnen en instructies van SWIMM ter zake van de installatie en/of 
het gebruik van de verwijzingslink alsmede ter zake van de Content.
3.13 Indien de omgeving op wat voor wijze dan ook – ter bepaling door 
SWIMM – hinder ondervindt van de installatie en/of het gebruik van de 
verwijzingslink, is SWIMM gerechtigd om de verwijzingslink en/of het 
Ambassadeurschap te blokkeren.
3.14 Het is de Ambassadeur niet toegestaan om:
a) direct of indirect Artikelen via zijn/haar verwijzingslink(s) te bestellen bij 
SWIMM enkel en alleen voor eigen gebruik;
b) reclame te maken voor en/of kortingen te verlenen op Artikelen indien 
dit op basis van geldende wet- en regelgeving niet is toegestaan.
c) SWIMM te promoten op websites, web applicaties of anderszins die niet 
aangemeld zijn binnen het Ambassadeursaccount;
d) Partnersite(s) binnen het account te verkopen of anderszins over te 
dragen zonder hier melding van te maken bij SWIMM;
e) te proberen bezoek richting de omgeving op enige wijze te 
onderscheppen (onder andere via software welke door de Ambassadeur 
bewust of onbewust is geïnstalleerd op de eigen computer) om zodoende 
onrechtmatig commissie toegewezen te krijgen;

f) de omgeving te tonen in de communicatie door middel van een iFrame/
framing;
g) gebruik te maken van cookie-dropping en verwijzingslinks achter 
pop-ups te plaatsen;
h) advertentieprogramma’s en/of displaynetwerken, zoals maar niet beperkt 
tot Google Adwords, binnen zoekmachines en andere online platformen in 
te zetten met de intentie bezoekers rechtstreeks van de zoekmachine naar 
de omgeving te sturen;
i) een uniek identificatiemiddel in de verwijzingslink op te nemen.
j) onze naam of afbeeldingen in bulk e-mail gebruiken, tenzij wij onze 
voorafgaande schriftelijke toestemming hebben gegeven. Wij kunnen de 
overeenkomst beëindigen indien jouw marketingactiviteiten leiden tot 
klachten over spam waarin jij ons of onze diensten noemt.
f) een persbericht uitgeven met betrekking tot deze overeenkomst of jouw 
deelname aan het Programma; een dergelijke actie kan resulteren in jou 
beëindiging van het Programma. Bovendien mag je op geen enkele manier 
de relatie tussen jou en ons verkeerd voorstellen of verfraaien, zeggen dat 
jij onze diensten ontwikkelt, zeggen dat jij deel uitmaakt van SWIMM of een 
relatie tussen jou en ons of een andere persoon of entiteit uitdrukken of 
impliceren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze overeenkomst.
Indien er sprake is van een situatie als genoemd in artikel 3.12 c of d zal het 
Ambassadeurschap opnieuw moeten worden aangemeld en is artikel 2 van 
overeenkomstige toepassing.
3.15 Een Ambassadeur dient te allen tijde op verzoek van SWIMM inzicht te 
kunnen geven in zijn of haar activiteiten met betrekking tot de promotie 
van SWIMM. Wanneer dit inzicht niet gegeven kan worden of in strijd is met 
deze Voorwaarden is SWIMM gerechtigd het Ambassadeurschap te 
blokkeren.
3.16 Ambassadeur vrijwaart SWIMM volledig voor alle schade en/of kosten 
van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of 
meerdere verplichtingen van dit artikel 3.
3.17 De Ambassadeur garandeert dat zijn gebruik van de Content en de 
SWIMM Merken beperkt is tot gebruik gericht op de Nederlandse en 
Vlaamse consumentenmarkt en de voertaal bij het gebruik van de Content 
Nederlands is.
3.18 Op eerste verzoek daartoe van SWIMM zal de Ambassadeur 
onmiddellijk (bepaalde) Content verwijderen en/of aanpassen. Indien een 
derde zich richt tot de Ambassadeur vanwege vermeende inbreuk op zijn/
haar rechten, zal de Ambassadeur onmiddellijk de betreffende Content 
verwijderen en SWIMM hierover onmiddellijk via het e-mailadres affiliate@
swimm.nl informeren. SWIMM staat niet in voor de juistheid van de Content.
3.19 Jij bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat jouw 
reviews, productbeschrijvingen en artikelen (indien van toepassing) voldoen 
aan alle toepasselijke copyright-, handelsmerk- en andere wetten. SWIMM is 
niet verantwoordelijk indien jij in strijd met de wet gebruik maakt van 
auteursrechtelijk beschermd materiaal of materiaal met een handelsmerk 
van een andere partij.



Artikel 4: Verwijzing vergoedingen

4.1 Voor de verkoop van een product en om in aanmerking te komen voor 
het verdienen van een vergoeding, moet de klant doorklikken via de 
verwijzingslink in de e-mail, of andere communicatie, naar de SWIMM-
website en op een van de drie mogelijke manieren converteren 
(informatiepakket aanvragen, proefzwemafspraak maken óf zwembad 
aanschaffen) binnen 365 dagen na de eerste klik. Als zij niet binnen de 365 
dagen converteren en later terugkeren zonder jouw link te volgen, verdien 
je geen vergoeding.
4.2 Wij betalen alleen vergoedingen voor links die automatisch door onze 
systemen gevolgd en gerapporteerd worden. Om onze systemen de door-
verwijzing te laten volgen, moet de bezoeker cookies ingeschakeld hebben. 
We betalen geen vergoedingen als iemand zegt dat hij zich via jou heeft 
aangemeld, maar dit niet door ons systeem is bijgehouden.
4.3 De vergoedingen verschillen per programma (Ambassadeursprogram-
ma of Affiliate Programma) en staan hier beschreven. De vergoeding wordt 
naar jou overgemaakt zodra de klant de eerste termijn van de volledige 
factuur heeft betaald. 
4.4 Leden van het Ambassadeursprogramma (en dus klanten van SWIMM) 
hebben te allen tijde voorrang ten opzichte van leden van het Affiliate Pro-
gramma. Indien een klant geconverteerd heeft via een link van een 
Ambassadeur én via een Affiliate, zal de verwijzing toegekend worden 
aan de Ambassadeur. 
4.5 Conversies worden gemeten aan de hand van het ‘real attribution’ 
principe. Wanneer een klant gedurende zijn customer journey links heeft 
aangeklikt van meerdere partners en vervolgens converteert, krijgen al 
deze links een deel van de conversie toegekend. Met uitzondering van 
artikel 4.4. 

Artikel 5: Betaling

5.1 Opgebouwde vergoedingen worden één keer per kwartaal via bank-
overschrijving uitbetaald. Je moet een geldige bankrekening hebben om 
vergoeding te ontvangen, aangezien we geen betaling via cheque/cheque, 
credit card, cash of andere methode aanbieden.
5.2 Klantbetalingen die worden terugbetaald of betalingen die worden 
teruggevorderd als gevolg van fraude komen niet in aanmerking voor 
vergoeding. We kunnen het bijschrijven van vergoeding uitstellen op basis 
van risico analyse overwegingen en Anti-Money Laundering procedures.
5.3 Een overzicht van de inschrijvingen en een overzicht van de 
vergoedingen is beschikbaar voor de Ambassadeur door in te loggen op het 
Ambassadeursaccount. 
5.4 De structuur van de vergoedingen kan naar ons goeddunken worden 
gewijzigd.
5.5 Wij behouden ons het recht voor vergoedingen te diskwalificeren die 
zijn verdiend via frauduleuze, illegale of al te agressieve, dubieuze 
verkoop- of marketingmethoden.
5.6 Alle vergoedingen zijn exclusief alle belastingen, lasten, heffingen, 
beoordelingen en andere vergoedingen van welke aard dan ook die worden 
opgelegd aan uw betrokkenheid bij deze overeenkomst en zijn de verant-
woordelijkheid van, en moeten door jou worden betaald.
5.7 Wij behouden ons het recht voor om vergoedingen te controleren en te 
wijzigen op basis van daadwerkelijk betaalde orders, de kennisgeving per 
e-mail wordt niet opgevat als een bevestigde vergoeding - dit is slechts een 
kennisgeving, en elke betaling zal worden geverifieerd op basis van echte 
transacties.
5.8 SWIMM is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Ambassadeur 
verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat SWIMM uit welken 
hoofde dan ook te vorderen heeft van de Ambassadeur.



Artikel 6: Beëindiging SWIMM Ambassadeurschap

6.1 SWIMM is te allen tijde gerechtigd om - zonder opgave van redenen – de 
samenwerking onder deze Voorwaarden per e-mail te beëindigen, met 
inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.
6.2 Onverminderd haar overige rechten is SWIMM onder meer gerechtigd 
om de samenwerking onder deze Voorwaarden met onmiddellijke ingang 
per e-mail te beëindigen in geval:
a) de Ambassadeur geheel of deels tekort komt in de nakoming van één of 
meerdere van zijn/haar verplichtingen onder de Voorwaarden;
b) de communicatie van de Ambassadeur naar oordeel van SWIMM in strijd 
zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één 
of andere wijze aanstootgevend zou kunnen zijn;
c) SWIMM hier op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden;
d) de Ambassadeur in het kader van het Programma onrechtmatig handelt 
jegens SWIMM en/of derden, zoals auteurs, uitgevers, producenten, uitvoe-
rend kunstenaars.
6.3 De Ambassadeur kan te allen tijde – zonder opgave van redenen – de 
samenwerking beëindigen door hierover een e-mail te sturen vanuit het 
door zijn/haar opgegeven emailadres naar affiate@swimm.nl.
6.4 De samenwerking onder deze Voorwaarden eindigt direct en 
automatisch in geval:
a) de Ambassadeur de verwijzingslink inactief heeft gemaakt;
b) het Ambassadeursprogramma is stopgezet om wat voor redenen dan 
ook.
6.5 SWIMM behoudt zich het recht voor om het Programma op elk moment 
te beëindigen. Bij beëindiging van het Programma zal SWIMM alle 
legitieme uitstaande verdiensten betalen.

Artikel 7: Gevolgen beëindiging SWIMM Ambassadeurschap

7.1 Indien het Ambassadeurschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
a) dienen onmiddellijk de bestaande verwijzingslink(s) inactief worden 
gemaakt;
b) is SWIMM gerechtigd om de toegang van de Ambassadeur tot het 
dashboard te blokkeren;
c) kan de Ambassadeur, onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 geen 
aanspraak (meer) maken op commissie;
d) zal de Ambassadeur de Content van de communicatiekanalen onmiddel-
lijk verwijderen;
e) is de Ambassadeur per direct niet langer gerechtigd om de SWIMM 
Merken, de Content en de Artikelen van de omgeving te gebruiken;
f) zal de Ambassadeur de Content van zijn/haar communicatiekanalen en/
of uit zijn/haar lokale database onmiddellijk verwijderen op straffe van een 
dwangsom van € 1.000,- (duizend euro) per dag dat de Content ondanks 
beëindiging nog op de communicatiekanalen wordt getoond.
7.2 Uitsluitend in geval het Ambassadeurschap onder deze Voorwaarden is 
beëindigd in overeenstemming met artikel 6.1, artikel 6.3 en/of artikel 9.4, 
zal de Ambassadeur nog aanspraak kunnen maken op betaling van 
vergoeding ter zake van verkopen van de Artikelen waarvan de gelden door 
SWIMM zijn ontvangen vóór de beëindigingdatum, conform het bepaalde in 
artikel 4 en artikel 5.
7.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.17, 7.1, 7.2, 8 en artikel 9.1, zullen 
SWIMM en de Ambassadeur geen aanspraak kunnen maken op enige 
vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van het 
partnerschap onder deze Voorwaarden en doen zij hierbij afstand van enig 
recht op enige (schade)vergoeding.



Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 De Ambassadeur is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/
haar gebruik, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de 
inhoud van de communicatiekanalen. De Ambassadeur staat er voor in dat 
wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en 
vrijwaart SWIMM ter zake van alle aanspraken en/of kosten/boetes/naheffin-
gen dienaangaande.
8.2 Ambassadeur is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke 
zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het 
verzamelen van persoonsgegevens in het kader van zijn activiteiten onder 
deze overeenkomst. Ambassadeur verplicht zich bij zijn activiteiten onder 
deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, 
waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming, en de Telecommunicatiewetgeving, 
volledig na te leven en vrijwaart SWIMM voor alle schade en/of kosten van 
wat voor aard dienaangaande.
8.3 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van SWIMM, is SWIMM 
op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor 
aard dan ook van de Ambassadeur in verband met deelname aan het 
Programma, zoals - maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge 
van het niet behoorlijk functioneren van de omgeving, technische storin-
gen, etc. Ingeval deze algehele uitsluiting van aansprakelijkheid door een 
daartoe bevoegde rechter nietig wordt verklaard, komen partijen hierbij 
reeds nu overeen dat SWIMM in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor 
de directe aantoonbaar geleden/gemaakte schade/kosten (met uitsluiting 
van gevolg/indirecte schade/kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze 
directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan het bedrag aan 
commissies dat SWIMM gedurende de drie (3) maanden voorafgaand aan 
de oorzaak van de schade/kosten aan Ambassadeur heeft betaald.
8.4 Jij en wij zijn onafhankelijke contractanten, en niets in deze overeen-
komst zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoop-
vertegenwoordiger, of arbeidsverhouding tussen de partijen creëren. Jij 
bent niet gemachtigd om namens ons aanbiedingen te doen of te accep-
teren of verklaringen af te leggen. Jij zal geen enkele verklaring afleggen, 
hetzij op uw site of anderszins, die redelijkerwijs in tegenspraak zou zijn 
met iets in deze overeenkomst.

Artikel 9: Diversen

9.1 De Ambassadeur zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegen-
woordiger van SWIMM en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of 
verplichtingen aangaan voor of namens SWIMM. Ambassadeur vrijwaart 
SWIMM volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook 
die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.
9.2 De Ambassadeur is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar partner-
schap over te dragen aan een derde, tenzij SWIMM hiervoor haar schriftelij-
ke toestemming heeft gegeven.
9.3 SWIMM is te allen tijde gerechtigd om de Voorwaarden te veranderen. 
De gewijzigde Voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat 
deze op de website voor partners zijn geplaatst. Indien een Ambassadeur 
daarna gebruik blijft maken van het Programma, aanvaardt deze daarmee 
de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden en/of de website voor 
Partners. Het is daarom raadzaam om de Voorwaarden en de website voor 
Partners te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het 
Programma.
9.4 In geval de gewijzigde Voorwaarden voor de Ambassadeur niet accepta-
bel zijn, is de Ambassadeur gerechtigd het partnerschap binnen 14 dagen te 
beëindigen.
9.5 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden 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.
9.6 Alle kennisgevingen door jou aan ons moeten worden gegeven aan 
SWIMM, bijv. op affiliate@swimm.nl. Wij kunnen jou een kennisgeving 
sturen naar het e-mailadres dat jij ons bij de registratie hebt verstrekt. 



Artikel 10: Gebeurtenissen buiten onze controle

10.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of vertraagd 
nakomen van onze verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst als 
dit wordt veroorzaakt door gebeurtenissen waarover wij redelijkerwijs geen 
controle hebben (een “geval van overmacht”).
10.2 Een geval van overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, niet-ge-
beurtenis, nalatigheid of ongeval buiten onze redelijke controle en omvat in 
het bijzonder (zonder beperking) het volgende:
(a) stakingen, lock-outs of andere industriële acties;
(b) burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van 
een terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of 
voorbereiding op oorlog;
(c) brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, grondverzakking, 
epidemie of andere natuurramp
(d) onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare of particuliere 
telecommunicatienetwerken
(e) de handelingen, decreten, wetgeving, voorschriften of beperkingen van 
enige regering.
10.3 Onze prestaties worden geacht te zijn opgeschort voor de periode dat 
de overmacht situatie voortduurt, en wij zullen voor de duur van die perio-
de een verlenging van de uitvoeringstermijn hebben. Wij zullen ons rede-
lijkerwijs inspannen om het geval van overmacht te beëindigen of om een 
oplossing te vinden waarmee onze verplichtingen onder deze Voorwaarden 
ondanks het geval van overmacht kunnen worden nagekomen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 De Voorwaarden en het partnerschap worden uitsluitend beheerst door 
Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde 
Nederlandse rechter.




