AANMELDINGSFORMULIEREN

Wij vinden het geweldig dat u Stampin’ Up! Demonstrator wilt worden!
Om uw aanmelding zo snel mogelijk te kunnen verwerken verzoeken wij u zich online op https://ida.stampinup.
com/nl/ onder de rubriek “join” aan te melden. Zou u zich liever op een andere manier (zie hierna) aan willen
melden, verzoeken wij u ons de hieronder vermelde documenten toe te laten komen:
		 • Het formulier Aanvraag voor onafhankelijke Demonstrator (met handtekening van u en uw Team Leader)
		 • Het Onafhankelijk Demonstrator contract (Alleen de laatste pagina met u
 w handtekening en de datum)
		 • Het Startpakket bestelformulier
		 • Het Mandaat SEPA Europese domiciliëring
Stuur uw documenten op een van de volgende manieren naar ons toe:
per e-mail: supportNL@stampinup.com
OF
per fax: 0049 69 241 827 499
OF
per post:
		 Stampin’ Up!
		 Flughafenstraße 21
		 63263 Neu-Isenburg
		DUITSLAND
Als u ons de documenten per e-mail of fax toe laat komen of als u zich online heeft geregistreerd, hoeft u de
originele documenten niet ook nog eens per post te sturen. Attentie: wanneer de documenten niet compleet zijn,
kunnen we uw aanmelding helaas niet verwerken.
Van harte welkom! Wij wensen u een uiterst geslaagde eerste workshop!
STAMPIN’ UP!®
Demonstrator Support
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VOOR ONAFHANKELIJKE DEMONSTRATOR STAMPIN’ UP! NETHERLANDS B.V.

AANVRAAG VOOR ONAFHANKELIJKE DEMONSTRATOR
STAMPIN’ UP!® NETHERLANDS B.V.

DATUM:

|

|

LET OP
Gelieve duidelijk in te vullen met blauwe of zwarte inkt. U heeft 14 dagen vanaf de datum van levering om dit contract te annuleren en een terugbetaling te
ontvangen. Het is niet toegestaan voor een promotor van of deelnemer aan een handelsregeling om iemand over te halen een betaling te doen door voordelen te
beloven door het aantrekken van anderen om deel te nemen aan een regeling. Laat u niet misleiden door beweringen dat hoge inkomsten makkelijk worden bereikt
AANVRAAG VOOR ONAFHANKELIJKE DEMONSTRATOR
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☐ V
 ink hier aan als u alleen gewijzigde informatie wilt doorgeven.
☐ Vink hier aan als u ooit eerder een Stampin’ Up! Demonstrator bent geweest.

NAAM: 			
ADRES: 			
POSTADRES:

WOONPLAATS:		

AFLEVERADRES (GEEN POSTBUS: 			
POSTCODE:

WOONPLAATS:		

EMAIL: 			
TELEFOONNUMMER (OVERDAG)::

HUIS TELEFOONNUMMER:

FAX:

Stampin’ Up! Netherlands B.V. is de promotor van deze handelsregeling in Nederland en levert decoratieve, rubberen stempels, plakboek artikelen en
aanverwante producten. Verkopen van deze producten worden afgesloten door de onafhankelijke Demonstrators (“Demonstrators”) van Stampin’ Up!
die aan de regeling deelnemen als opdrachtgevers. De enige financiële verplichting van de Demonstrator tijdens de periode van 12 maanden vanaf de
ingangsdatum van de overeenkomst is om het startpakket te kopen tegen een prijs van € 129. De Demonstrator heeft verder geen jaarlijkse financiële
verplichting en heeft bovendien de vrije keuze om al dan niet goederen of diensten af te nemen onder deze handelsregeling. Met mijn onderstaande
handtekening verklaar ik dat ik ten minste 18 jaar oud ben, en dat ik de voorwaarden van de bijgevoegde Onafhankelijk Demonstrator Contract gelezen
heb en hiermee akkoord ga.
HANDTEKENING DEMONSTRATOR:		

DATUM:

HANDTEKENING STAMPIN’ UP!:			

AANVULLENDE INFORMATIE (optioneel)
Heeft u een geregistreerd BTW nummer in Nederland? ☐ Ja, mijn BTW nummer is
☐ NEE Als mijn BTW nummer in een ander land geregistreerd is of als ik een geregistreerd BTW nummer in Nederland krijg dan ga ik ermee akkoord om
het Bedrijf onmiddelijk op de hoogte te stellen. Ik begrijp dat ik aansprakelijk kan worden gesteld voor alle schade die het gevolg is van het aangeven
van incorrecte informatie.
GEBOORTEDATUM

GESLACHT: ☐ MAN ☐ VROUW

AANVRAAG VOOR ONDERSTEUNENDE ONAFHANKELIJKE DEMONSTRATOR (moet wettige echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner zijn.)
NAAM: 			
HANDTEKENING: 		

DATUM:

TEAMLEIDER INFORMATIE (de werver kan niet de wettige echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner van de aanvrager zijn.)
NAAM WERVER: 			
ADRES: 			
POSTCODE:

WOONPLAATS:		

DEMONSTRATORNUMMER:

HANDTEKENING

DATUM:

AANMELDINGSFORMULIEREN VOOR NIEUWE DEMONSTRATORS
STAMPIN’ UP! KOPIE (DIT EXEMPLAAR) • MAAK VOOR UW EIGEN ADMINISTRATIE EEN KOPIE VAN DIT VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIER.
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ONAFHANKELIJK DEMONSTRATOR CONTRACT
1.	CONTRACT MET HET BEDRIJF. Het bedrijf is de drager van een direct verkoopsysteem in Nederland en levert decoratieve stempels, scrapbooking
accessoires en soortgelijke producten (de ‘Producten’). De verkoop van deze Producten loopt via Demonstrators als onafhankelijke partners in de
directe verkoop van het Bedrijf, die in dit systeem als hoofdacteurs fungeren. Het contract (‘Contract’) komt tussen Stampin’ Up! Netherlands B.V.,
gevestigd aan de Barbara Strozzilaan 201, NL 1083 HN Amsterdam (het ‘Bedrijf’) en de Kandidaat (‘ik’ of ‘mij’) totstand, als het Bedrijf de Aanvraag van de
Demonstrator binnen 4 weken na ontvangst aanneemt door het sturen van een Demonstrator ID-nummer en het bestellen en verzenden van het
Startpakket (artikel 6 van dit Contract), en de Demonstrator niet binnen de gestelde termijn van het opzeggingsrecht overeenkomstig artikel 22.1a
gebruik gemaakt heeft. Als begin van het Contract geldt de datum van het Startpakket dat op de Demonstrator website onder Ordering>Order Entry
Express>Order History staat. Behoudens de bepalingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen en zoals nader uitgelegd in het Stampin’ Up!Europese Demonstrator beleid (‘Europese Demonstrator Beleid’) en het Europese Demonstrator Compensatieplan (‘Europese Demonstrator
Compensatieplan’), online beschikbaar op www.stampinup.nl, die hierin ter referentie zijn opgenomen, is mij hierbij toestemming verleend om op te
treden als onafhankelijke distributeur (‘Demonstrator’) van het Bedrijf. Als Demonstrator geeft het Bedrijf mij toestemming om Stampin’ Up!-producten te
verkopen (de ‘Producten’) en anderen te rekruteren om zich aan te melden als onafhankelijke Demonstrators van het Bedrijf in mijn land van verblijf.
Hetzelfde recht hadden en hebben ook in toekomst een onbepaald aantal van verdere Demonstrators.
2.	KWALIFICATIE ALS ONAFHANKELIJKE DEMONSTRATOR. Ik verklaar dat ik ouder ben dan 18 jaar en dat ik wettelijk bevoegd ben om een
contract af te sluiten in Nederland. Ik ga ermee akkoord om mijn zelfstandige onderneming (mijn ‘Activiteiten als Demonstrator’) op te zetten als een
onafhankelijke ondernemer, middels een zakelijke entiteit, en volgens de bepalingen en voorwaarden die hierin uiteengezet zijn, en zoals nader
uiteengezet in het Europese Demonstrator Beleid. Ik begrijp dat het een beleid is van het Bedrijf dat er niet meer dan één persoon actief kan zijn, tenzij
er een uitzondering van toepassing is, zoals wordt toegelicht in het Europese Demonstrator Beleid. Ik verklaar dat ik beschik over een vast adres in
Nederland en ga ermee akkoord een vaste verblijfplaats in Nederland te behouden. Als ik van plan ben te verhuizen naar een ander Erkend EU-land,
zoals hieronder omschreven in artikel 4, en mijn Activiteiten als Demonstrator wens over te plaatsen, dan is dat mogelijk in overeenstemming met de
procedure beschreven in het Europese Demonstrator Beleid. De enige financiële verplichting van de Demonstrator bij het begin van het Contract is het
kopen van het Startpakket voor een prijs die vanwege speciale aanbiedingen van tijd tot tijd kan veranderen, en daarna het bereiken van de in artikel 8
beschreven vereiste minimale omzet per kwartaal. De Demonstrator heeft geen verdere verplichtingen van financiële aard behalve deze en kan vooral
daarover beslissen in welke omvang hij of zij Producten of diensten via dit verkoopsysteem koopt.
3.	ONAFHANKELIJKE STATUS. Als Demonstrator ben ik een zelfstandig ondernemer van het Bedrijf. Als Demonstrator koop ik de Producten van het
Bedrijf en verkoop deze op eigen naam en eigen rekening aan klanten; de details hiervoor zijn vooral in artikel 7 geregeld. Als zelfstandig ondernemer
heb ik de controle over de reikwijdte, de methoden en mijn activiteiten op basis van dit Contract. Dit is geen arbeidsovereenkomst. Ik zal niet worden
betaald op basis van het aantal uren dat ik werk; mijn compensatie zal uitsluitend gebaseerd zijn op de aan- en verkopen. Ik ben zelf verantwoordelijk
voor ondernemersrisico’s en mogelijke verliezen als Demonstrator. Ik ben volledig verantwoordelijk voor het betalen van alle van toepassing zijnde
belastingen en voor de afdracht van eventuele wettelijke belastingen, inhoudingen, premies, licentie-eisen, en kosten die toe te schrijven zijn aan mijn
verkoopactiviteiten en winst. Ik ga ermee akkoord het Bedrijf schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim, actie, schade, verlies,
aansprakelijkheid, kosten, uitgaven of betalingen geleden of opgelopen door het Bedrijf in direct of indirect verband met een tekortkoming om alle
vereiste belastingen te betalen. In de rechtsgebieden waar het Bedrijf een licentie heeft, machtig ik het Bedrijf om, namens mij, de van toepassing zijnde
geheven belastingen te innen en af te dragen aan de betreffende overheidsinstanties als gevolg van mijn aankopen en wederverkopen van producten
van het Bedrijf. Ik ben geen verkoper of wettelijke vertegenwoordiger van het Bedrijf. Ik begrijp dat ik geen recht, macht of bevoegdheid heb om
schulden of verplichtingen te innen namens het Bedrijf, aansprakelijk kan worden gesteld voor het Bedrijf, anderen in dienst te nemen of aan te trekken
uit naam van het Bedrijf, of het Bedrijf te verbinden aan een overeenkomst, van welke aard dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van het Bedrijf.
4.	GEBIED, EU PARTNERS. De EU-partners van het Bedrijf zijn actief in verschillende EU-landen (elk een “erkend EU-land” en gezamenlijk de “erkende
EU-landen”) op dit moment met inbegrip van Stampin’ Up! Austria GmbH te Rüdigergasse 12/12a, 1050 Wenen, Oostenrijk; Stampin ‘Up! France S.A.R.L.
te Le Thelemos, 12 quai du Commerce, 69009 Lyon, Frankrijk; Stampin’ Up! UK Limited te 4A Lancaster Court, Coronation Road, Cressex Business Park,
High Wycombe, HP12 3TD, Verenigd Koninkrijk; en Stampin’ Up! Europe GmbH (voor het Duitse gebied) te Flughafenstraße 21, 63263 Neu-Isenburg,
Duitsland – (elk een „EU-partner“ en gezamenlijk de „EU-partners“). Deze lijst kan van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van het Bedrijf worden
aangepast. Binnen het Gebied kan ik slechts één keer als Demonstrator geregistreerd zijn. Er zijn mij geen geografische of territoriale beperkingen
opgelegd door het Bedrijf, met uitzondering van de beperking van het verkopen en rekruteren in Nederland en de Erkende EU-landen als bedoeld in
artikel 5 van dit Contract.
5.	OVEREENKOMST MET DE EU-PARTNERS. Ik heb hierbij toestemming gekregen om op te treden als Demonstrator van de EU-partners en om
Producten te verkopen, en Demonstrators te rekruteren in het hele gebied conform de licentieovereenkomsten tussen het Bedrijf en zijn EU- partners,
en in overeenstemming met het Europese Demonstrator Beleid. Als ik start met het verkopen van Producten of het rekruteren van Demonstrators in een
erkend EU-land buiten de vaste vestigingsplaats van mijn Bedrijf, dan ga ik hierbij akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van de
Onafhankelijk Demonstrator Contract (‘ODC’) van de desbetreffende EU-partner, die elk ter referentie hierin zijn opgenomen. De ODC’s van de
EU-partners zijn online als volgt beschikbaar: Stampin’ Up! Austria GmbH via www.stampinup.at; Stampin’ Up! France S.A.R.L. via www.stampinup.fr;
Stampin’ Up! Europe GmbH via www.stampinup.de; en Stampin’ Up! UK Limited via www.stampinup.co.uk. Ik ga ermee akkoord om te voldoen aan de
regels van de EU-partner(s) met betrekking tot mijn zakelijke activiteiten in hun rechtsgebied. Alvorens Producten te verkopen of Demonstrators te
rekruteren buiten Nederland, verklaar ik dat ik onderzoek zal doen naar en zal voldoen aan alle immigratie-, visa-, arbeids- en registratievereisten van
het (de) Erkende EU-land(en) en de lokale jurisdicties. Bovendien zal ik mezelf informeren over en voldoen aan de van toepassing zijnde nationale
wetgeving van het (de) Erkende EU-land(en), die er onder andere toe kunnen leiden dat ik mij moet registreren als direct seller binnen het gebied van
dat Erkende EU-land, en BTW en andere belastingen, en licentiekosten moet betalen. Ik ga ermee akkoord dat ik als zelfstandig ondernemer zelf
verantwoordelijk ben voor belastingen en andere kosten die kunnen voortvloeien uit mijn beslissing om in één of alle Erkende EU-landen te verkopen. Ik
ga ermee akkoord dat het Bedrijf geen enkele verplichting heeft om mij te voorzien van informatie over de wetten of regelgeving met betrekking tot het
verkopen in de Erkende EU-landen. Hoewel het Bedrijf mij kan voorzien van beperkte informatie over hoe ik mijn Bedrijf kan uitbreiden in de Erkende
EU-landen, begrijp ik dat de informatie die mij door het Bedrijf wordt aangeboden geen juridisch of fiscaal advies vormt en niet vervangen kan worden
door de nodige zorgvuldigheid van mijn kant. In aanvulling op de naleving van de regels van elke EU-partner en de wetten van elk Erkend EU-land ga ik
ermee akkoord zaken te doen op een wettige en ethische manier, en niets te doen dat de reputatie van Stampin’ Up! in zijn geheel, het Bedrijf, de
EU-partners, hun Demonstrators of klanten kan beschadigen.
6.	STARTPAKKET. Het Bedrijf zal mij voorzien van een Onafhankelijk Demonstrator Startpakket ten behoeve van verkoopdemonstraties, die zal bestaan uit
Bedrijfsproducten geheel of gedeeltelijk geselecteerd door het Bedrijf. De regelingen op het gebied van waarborgen en aansprakelijkheid
overeenkomstig artikelen 18 en 19 van dit Contract gelden ook voor het Startpakket. Het pakket zal aan mij worden verkocht voor een prijs die de kosten
van het pakket voor het Bedrijf niet overstijgt. Ik begrijp dat het Demonstrator Startpakket voor mijn persoonlijke gebruik is en niet kan worden
doorverkocht.
7.	VERANTWOORDELIJKHEDEN ALS ONAFHANKELIJK DEMONSTRATOR. Onder voorbehoud van aanvaarding van dit Contract door het Bedrijf
ga ik ermee akkoord om de producten van het Bedrijf aan te kopen en door te verkopen aan consumenten op basis van direct selling en de rol van
Demonstrator uit te voeren volgens de bepalingen van dit Contract, het Europese Demonstrator Beleid of later volgende documenten, de bepalingen en
voorwaarden die hierin ter referentie zijn opgenomen. Als Demonstrator mag ik anderen rekruteren om op te treden als onafhankelijke Demonstrators
van het Bedrijf. Ook de Contracten met zulke Demonstrators komen uitsluitend tussen het Bedrijf en de Demonstrator tot stand. Tussen mij en de andere
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Demonstrators bestaan geen contractuele betrekkingen. In overeenstemming met de regeling, nader vastgelegd in het Europese Demonstrator Beleid,
zullen deze rekruten deel gaan uitmaken van mijn ‘team’. Ik ga ermee akkoord leiding en richting te geven aan mijn team, zoals toegelicht in het
Europese Demonstrator Beleid. Ik zal mijn Bedrijfsactiviteiten uitvoeren in volledige overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet- en
regelgeving, inclusief de gedragscode bepalingen van de Federation for European Direct Selling Associations (FEDSA) en de World Federation of
Direct Selling Associations (WFDSA) en zal, voor eigen rekening, de toestemmingen of licenties aanvragen die vereist zijn voor de gedragswijze van
een dergelijk Bedrijf. In mijn activiteiten als Demonstrator zal ik met redelijke zorg en gezond verstand handelen bij het promoten van de Stampin’ Up!naam en -producten op een manier die zowel gunstig is voor mij als voor het Bedrijf. Ik zal te allen tijde respectvol en hoffelijk omgaan met collegaDemonstrators, klanten en werknemers van het Bedrijf. Ik zal mij niet bezighouden met activiteiten die de auteursrechten, handelsmerken, patenten,
handelsgeheimen of reputatie van het Bedrijf zouden kunnen beschadigen. Ik begrijp dat de Producten of het productassortiment van het Bedrijf niet
onder een andere naam of op een andere manier opnieuw kunnen/kan worden gelabeld of verpakt ten behoeve van wederverkoop. Ik zal mijn Bedrijf
uitoefenen en met mijn klanten, rekruten en potentiële rekruten, mijn collega-Demonstrators, en het Bedrijf op een ethische wijze omgaan en zal mij
houden aan de geest en bedoeling van dit Contract, het Europese Demonstrator Beleid en eventuele wijzigingen daarvan. Ik zal mijn activiteiten
aanpassen aan de verkoop-, wervings- en incentive programma’s van het Bedrijf, zoals dit van tijd tot tijd zal worden aangekondigd. Ik zal geen gebruik
maken van misleidende, bedrieglijke of oneerlijke wervingsmethoden. Ik zal ook alle verkopen en activiteiten op een eerlijke en ethische wijze
uitvoeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
			
(a) Het onderwerpen aan deadlines, minimum verkoopeisen per kwartaal en afsluitperioden;
			
(b) Het alleen onder mijn naam indienen van bestellingen als ik dergelijke bestellingen rechtstreeks van klanten heb verkregen;
			
(c)	Het mondeling informeren van klanten over hun recht op ontbinding op het moment van de verkoop, evenals het verschaffen van formulieren
betreffende aan klanten het recht om te annuleren;
			
(d)	Het informeren van hosts, klanten en potentiële nieuwe rekruten over wijzigingen in de huidige Bedrijfsgesponsorde aanbiedingen en/of
beloningen die voor hen zijn bestemd om hosts, klanten of potentiële nieuwe rekruten niet opzettelijk te veel te berekenen of speciale prijzen
voor hen te onthouden waarop zij mogelijk recht hebben;
			
(e) Het tijdig indienen van bestellingen van klanten (binnen 7 dagen of minder na ontvangst van het geld van een klant);
			
(f)	Het tijdig leveren van bestellingen van klanten, indien deze naar mij worden verzonden (niet meer dan zeven dagen na ontvangst van de
levering en, in ieder geval, niet meer dan 30 dagen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst); en,
			
(g)	Indien nodig, een volledig ingevuld bestelformulier verstrekken aan klanten en een factuur die voldoet aan de lokale vereisten. U kunt een
factuur downloaden via de Stampin’ Up!-website op de ‘Printing Place.’
8.	MINIMUM KWARTAALOMZET. Ik begrijp dat als ik in actieve status wil blijven, ik per kwartaal een netto omzet van ten minste 300 CSV
(‘Commissionable Sales Volume’, zie het Europese Demonstrator Compensatieplan voor details) ergens in het Gebied moet behalen, wat gedefinieerd
wordt als de totale omzet exclusief verzend- en administratiekosten of BTW bij gecombineerde workshop-, klant- of Demonstrator
catalogusbestellingen. Niet-commissioneerbare bestellingen, verzend- en administratiekosten, en BTW dragen niet bij aan dit minimum. De minimum
netto kwartaalomzet moet in het eerste volledige kwartaal na het einde van het kalenderkwartaal waarin ik me aanmeld als Demonstrator worden
behaald, zoals nader uitgelegd in het Europese Demonstrator Beleid. Ik begrijp dus dat om een actieve Demonstrator te blijven, naast het aankopen
van het Startpakket, mijn enige financiële verplichting in de eerste periode van 12 maanden vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst is om 900
CSV aan netto omzet te behalen, zoals hierboven gedefinieerd. Ik ben het ermee eens dat het Bedrijf dit Contract zal ontbinden als ik niet in staat ben
om de minimum vereiste kwartaalomzet, zoals hierin beschreven, te behalen.
9.	HET BEDRIJF IS TOEGEWIJD AAN WORKSHOP DEMONSTRATIE VERKOOPMETHODEN. Het Bedrijf is toegewijd aan workshop
demonstratie en gerelateerde verkoopmethoden (zoals gedefinieerd in het Europese Demonstrator Beleid) als de meest geschikte methode voor het
stimuleren van verkopen en het gebruik van de Producten van het Bedrijf. Ik ga ermee akkoord mijn Demonstratorschap uit te voeren in
overeenstemming met deze toewijding aan de workshop demonstratiemethode en ga er ook mee akkoord geen Producten van het Bedrijf te verkopen
of demonstreren aan of via winkels of andere vaste commerciële verkooppunten (permanente retail locaties), of deel te nemen aan cash-and–carry
verkopen vanuit mijn huis of kantoor, of via het internet zonder de uitdrukkelijke toestemming op een beperkte basis onder het Europese Demonstrator
Beleid. Verder begrijp ik dat het Bedrijf strikte beperkingen oplegt aan het verkopen via internet veilingsites, zoals nader beschreven in het “Internet/
Website beleid” van het Europese Demonstrator Beleid. Ik ga ermee akkoord de beperkingen op te volgen zoals gedefinieerd in het Europese
Demonstrator Beleid en dat een schending van deze bepaling kan leiden tot de beëindiging van mijn Activiteiten als Demonstrator.
10.	BEPERKINGEN OP DE VERTEGENWOORDIGING VAN CONCURRERENDE BEDRIJVEN OF PRODUCTEN. Als onafhankelijke Demonstrator
ben ik vrij om zaken te doen op een manier die ik geschikt acht. Ik ga er echter mee akkoord om af te zien van het promoten of verkopen van
producten van andere bedrijven, of wervingen van bedrijfspartners te doen die concurreren met de Producten, omdat dergelijke activiteiten een
negatieve invloed kunnen hebben op de waarde van mijn Activiteiten als Demonstrator, de Activiteiten als Demonstrator van anderen en de waarde
van de Producten. Dienovereenkomstig ga ik ermee akkoord mij te houden aan de beperkingen zoals beschreven in het Europese Demonstrator
Beleid dat van toepassing is op het promoten, marketen of verkopen van producten van andere bedrijven. Ik begrijp dat deze beperkingen niet van
toepassing zijn op het terloops of incidenteel verwijzen naar, of tonen van dergelijke producten zolang de verwijzing of het tonen niet redelijkerwijs in
verband kan worden gebracht met het verwijzen van mensen naar de bron of verkoper van deze producten, zoals het verstrekken van gegevens over
de aankoop, het verwijzen naar catalogi of publicaties, of links naar blogs, websites en dergelijke die producten van andere bedrijven promoten,
marketen of verkopen. Verder ga ik akkoord met de volgende additionele beperkingen van mijn activiteiten indien deze betrekking hebben op de
vertegenwoordiging van concurrerende bedrijven of producten:
			
(a)	Concurrentiebeding: Ik zal geen andere personen (natuurlijke personen of rechtspersonen) bij de reclame, de verkoop, de promotie of de
afzet van Producten of diensten van andere aanbieders dan Stampin’ Up! in het Gebied representeren of ondersteunen, die in directe
concurrentie met het Bedrijf staan, d.w.z. decoratieve stempels (in welke vorm dan ook), stempelaccessoires, scrapbooking- of
papierknutselproducten verkopen.
			
(b)	Evenementen georganiseerd door het Bedrijf: Bij deelname aan of betrokkenheid bij evenementen georganiseerd door het Bedrijf, zoals
conventies, regionale trainingen of incentive reizen, zal ik, tenzij het Bedrijf het uitdrukkelijk anders heeft toegestaan, geen andere persoon of
entiteit vertegenwoordigen of bijstaan bij het promoten, verkopen of marketen van Producten of diensten die niet van Stampin’ Up! zijn, noch
zal ik tijdens dergelijke evenementen personen rekruteren of aanmoedigen om voor andere bedrijven te verkopen. Ik begrijp en ga ermee
akkoord dat deze beperking van toepassing is op alle vergaderingen en bijeenkomsten, ongeacht of dit officieel of officieus plaatsvindt rond
het evenement georganiseerd door het Bedrijf.
			
(c)	Evenementen georganiseerd door de Demonstrator: Ik begrijp dat workshops/parties, stempelklassen en andere evenementen die ik
organiseer of worden geregeld door mijn collega-Demonstrators een belangrijk decor zijn voor het proces van promotie, marketing en
verkoop van Stampin ‘Up!-Producten, alsmede de werving van nieuwe Demonstrators om de Producten te verkopen. Omdat een exclusieve
verkoopomgeving een belangrijk onderdeel uitmaakt van dit proces, zal ik afzien van het gebruiken van dergelijke evenementen om
soortgelijke producten van andere bedrijven te promoten, marketen of verkopen (direct sellers of retailverkopers), waaronder decoratieve
stempels, stempelkunst accessoires en scrapbook producten. Ik begrijp dat de definitie van soortgelijke producten kan veranderen als de
producten van het Bedrijf veranderen en ik ga ermee akkoord om dienovereenkomstig mijn verkopen en marketing van dergelijke producten
aan te passen en te beperken. De begrippen verkopen en marketing staan voor activiteiten wiens direct doel een vergoeding in welke vorm
dan ook is.
			
(d)	Elektronische communicatie: Ik begrijp dat de inhoud van mijn elektronische communicatie, zoals e-mail, persoonlijke blogs, website, Twitter,
Facebook en andere sociale media en dergelijke een aanzienlijke invloed kan hebben op hoe ik wordt gezien als Demonstrator voor Stampin’
Up! en ook een significante invloed hebben op het Bedrijf. Daarom zal ik afzien van het gebruiken van dergelijke elektronische communicatie
om vergelijkbare producten van andere bedrijven (direct sellers of retailverkopers) te promoten, marketen of verkopen, waaronder decoratieve
stempels (in welke vorm dan ook), stempelkunst accessoires, scrapbooking producten en papierknutselproducten.
			
(e)	Demonstrator Business Web Services (DBWS): De DBWS wordt mij ter ondersteuning van de verkoop van producten en het rekruteren van
nieuwe Demonstrators ter beschikking gesteld. Dienovereenkomstig heeft elke inhoud die ik op mijn DBWS-website plaats, uitsluitend de
reclame en de verkoop van Producten van het Bedrijf en het aanwinnen van nieuwe Demonstrators te dienen.

(f)	Merkbescherming: Ik begrijp dat het Bedrijf een aanzienlijke hoeveelheid middelen heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling en promotie van de
naam, merken, logo’s, Producten en programma’s ten behoeve van Demonstrators en klanten, en ga ermee akkoord om de aantrekkingskracht
van het Bedrijf, team lijsten of klantlijsten niet te gebruiken, of dit nu op evenementen van het Bedrijf is of anderszins, om soortgelijke
producten van andere bedrijven te promoten of verkopen.
			
(g)	Niet minachten: Ik zal mij niet minachtend uitlaten over het Bedrijf of de Producten of Diensten.
			
(h)	Angel beleid: Ik ga ermee akkoord geen producten, die met behulp van de Producten van het Bedrijf zijn gemaakt, te massaproduceren voor
commerciële wederverkoop, zoals nader toegelicht in het ‘Angel beleid’ beschreven in het Europese Demonstrator Beleid of zoals anderszins
uitdrukkelijk toegestaan door het Bedrijf.
			
(i)	Eigenaar van ambachtelijke bedrijven: Ik begrijp dat ik niet in aanmerking kan komen voor de Activiteiten als Demonstrator als mijn wettelijke
echtgenoot/echtgenote of wettelijk geregistreerde partner, mijn Ondersteunende Demonstrator of ikzelf geheel of gedeeltelijk een retail- of
groothandelsbedrijf bezit (meer dan 5.0% van de voorraad of lidmaatschap, of ander eigendomsbelang), waarvan de primaire producten zijn of
de nadruk ligt op het verkopen van producten vergelijkbaar met de Producten van het Bedrijf of producten ten behoeve van de kunst- en
ambachtelijke industrie in het algemeen. Ik ga ermee akkoord dat het Bedrijf dit Contract onmiddelijk zal beëindigen als ik een dergelijk
eigendomsbelang heb in of belang krijg in, of als het Bedrijf ontdekt dat ik een dergelijk belang heb in een concurrerend ambachtelijk
gerelateerd bedrijf.
			
(j)	Vertegenwoordigen van direct concurrende bedrijven: Ik begrijp dat ik geen Stampin’ Up!-Demonstrator en op hetzelfde moment een
distributeur, demonstrator (of het equivalent daarvan in een ander bedrijf), of een medewerker, agent, of professioneel adviseur van een direct
selling-Bedrijf kan zijn dat direct concurreert met Stampin’ Up! door het verkopen van soortgelijke producten, zoals decoratieve stempels (in
welke vorm dan ook), stempelkunst accessoires en scrapbooking producten. Ik ga ermee akkoord dat ik niet zal deelnemen aan het
vertegenwoordigen van direct concurrerende bedrijven. Ik begrijp dat de definitie van soortgelijke producten kan veranderen als de producten
van het Bedrijf veranderen en ik ga ermee akkoord om dienovereenkomstig mijn verkopen en marketing van dergelijke producten aan te
passen en te beperken.
			
(k)	Activiteiten met betrekking tot de concurrerende producten van de detailhandel of groothandel: Ik mag geen directe vergoeding voor de
reclame of de verkoop van Producten of diensten krijgen die op de Producten en diensten van Stampin’ Up! lijken. Ik begrijp dat als ik een
kunstenaar, ontwerper of consultant ben, of een soortgelijke rol heb in een detailhandels- of groothandelsbedrijf, waarvan de primaire
producten afkomstig zijn uit of de nadruk ligt op het leveren aan de kunst- en ambachtelijke industrie in het algemeen, ik niet uitgezonderd ben
van de strikte naleving van de bepalingen hierboven beschreven in deze sectie. Voor een concurrerend detailhandelsbedrijf te werken telt niet
als inbreuk van de mededinging zolang ik niet aan de boven opgevoerde activiteiten als kunstenaar, ontwerper of consultant of soortgelijke
activiteiten deelneem. Ik mag echter niet in dienst van een direct verkoopsbedrijf zijn dat producten of diensten aanbiedt, die net als boven
beschreven direct met Stampin’ Up! concurreren.
11.	PRODUCTEN TERUGKOPEN. Het Bedrijf zal op ieder moment tijdens de looptijd van dit Contract op mijn schriftelijke verzoek Producten terugkopen
die door mij van het Bedrijf werden gekocht in overeenstemming met het ‘Terugkoop beleid’ in het Europese Demonstrator Beleid. Dergelijke
terugaankopen zijn onderworpen aan de bepalingen van artikel 22.4 hieronder.
12.	GEBRUIKEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN HET BEDRIJF. Ik begrijp dat de handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen,
handelsrechten, octrooien, handelsgeheimen en auteursrechtelijk beschermd materiaal (gezamenlijk het ‘Intellectuele Eigendom’) uitsluitend toekomen
aan het Bedrijf, en ik ga ermee akkoord het Intellectuele Eigendom van het Bedrijf te gebruiken in strikte naleving van het Bedrijfsbeleid, zoals
beschreven in het Europese Demonstrator Beleid, en dat deze van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden door het Bedrijf.
13.	ANDERE EIGENDOMSRECHTEN. Ik ga ermee akkoord dat het Bedrijf de exclusieve eigendomsrechten op informatie heeft die ontwikkeld zijn door
of voor het Bedrijf, zoals, maar niet beperkt tot, lijsten van Demonstrators, teamlijsten – ondanks het feit dat ik deel heb genomen aan de ontwikkeling of
creatie van dergelijke lijsten –, klantlijsten gegenereerd door het Bedrijf, klantprofielgegevens, kredietgegevens, productieprocedures,
productontwikkeling gegevens, productaankoop gegevens, consultant- en adviseurslijsten, alle operationele, financiële, plannings- en
marketingmaterialen, en alle andere informatie die het Bedrijf niet aan het publiek verstrekt, en dat dergelijke informatie vertrouwelijk is (de
‘Vertrouwelijke Informatie’). Ik ga ermee akkoord dat ik geen rechten heb op de Vertrouwelijke Informatie. Ik ga ermee akkoord dergelijke Vertrouwelijke
Informatie niet te gebruiken of verstrekken aan derden, behalve in strikte overeenstemming met dit Contract. Verder stem ik ermee in dat Vertrouwelijke
Informatie aan mij gegeven, gebaseerd is op mijn rol als Demonstrator en uitsluitend gebruikt moet worden in mijn zakelijke relatie met het Bedrijf.
Gedurende de looptijd van dit Contract en daarna zal ik geen Vertrouwelijke Informatie verkopen of gebruiken om producten of diensten te verkopen
anders dan de Producten en diensten van het Bedrijf of in verband met andere zaken, of voor enig andere reden, behalve in overeenstemming met dit
Contract. Bij beëindiging of niet vernieuwen van dit Contract zal ik onmiddellijk alle gebruik van het Intellectuele Eigendom en Vertrouwelijke Informatie
van het Bedrijf staken en, op verzoek van de Onderneming, zal ik al deze materialen die ik in mijn bezit heb of beheer retourneren aan het Bedrijf. Het
Bedrijf behoudt zich het recht voor om verkopen, wervingen en andere prestatie-indicatoren van Demonstrators ten behoeve van beloningen en
erkenning te publiceren.
14.	PRIVACYBELEID. Toestemming tot het opslaan van bedrijfsmaterialen. De onderneming handelt in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, de Wet op de gegevensbescherming; de EU-zustermaatschappijen (in § 4 gedefinieerd) handelen
volgens de in het rechtsstelsel van het verkoopgebied geldende wetten, regels en richtlijnen t.a.v. persoonlijke levenssfeer en gegevensbescherming.
Door het aangaan van dit Contract ga ik akkoord met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van mijn persoonlijke gegevens door het Bedrijf
ten behoeve van gemachtigde derden in het kader van de ondersteuning van en het leveren aan mij als Demonstrator, en het vervullen van de
verplichtingen van het Bedrijf onder dit Contract. Verder ga ik akkoord met het verzamelen, het gebruik en de doorgifte van mijn persoonlijke gegevens
volgens de als Bijlage 1 toegevoegde 'Verklaring over gegevensbescherming voor demonstrators - informatie volgens art. 13, 14 en 21 van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)'. Verwerkers van de onderneming als bedoeld in art. 28 van de AVG zijn YES Multi Logistics Center, GeorgBeatzel-Straße 15, 55252 Wiesbaden, Bondsrepubliek Duitsland en abcdruck GmbH, Waldhofer Strasse 19, 69123 Heidelberg, Bondsrepubliek
Duitsland. Anders dan hierin toegestaan, zal het Bedrijf deze informatie niet verkopen of exploiteren aan of op de markt brengen ten behoeve van
derden. Tot de geautoriseerde derde partijen behoren onafhankelijke contractanten die diensten verlenen aan het Bedrijf en de EU-partners, op
voorwaarde dat zij zich houden aan het privacybeleid van het Bedrijf en die van de EU-partners, en betrokken overheidsinstanties, en strekt zich ook uit
tot personen of rechtspersoon waaraan het Bedrijf dit Contract mag overdragen, op voorwaarde dat mijn persoonlijke informatie gebruikt wordt voor
dezelfde doeleinden. Ik zal een soortgelijke toestemming verkrijgen van een klant of andere persoon van wie ik de persoonlijke informatie verstrek aan
het Bedrijf of haar EU-partners, en onthef het Bedrijf en de EU-partners van elke verantwoordelijkheid voor het niet verkrijgen van een dergelijke
toestemming van mijn kant. Ik erken dat ik me ervan bewust ben dat om toegang te krijgen tot mijn persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van het
Bedrijf en/of de EU-partners, en een beschrijving van de soorten persoonlijke informatie in het bezit van het Bedrijf of haar EU-partners en het gebruik
daarvan, inclusief de openbaarmaking aan gerelateerde organisaties, contact op moet nemen met de afdeling Demonstrator Support van het Bedrijf op
nummer 00800 31 81 82 00. Ik begrijp dat het Bedrijf een geringe vergoeding kan vragen voor het verstrekken van een kopie van deze informatie aan
mij. Ik bevestig dat ik de bepalingen over gegevensbescherming van de onderneming, met name Bijlage 1, conform dit artikel zorgvuldig heb gelezen. Ik
verklaar dat ik, wanneer ik besluit in een ander land van het verkoopgebied producten van de onderneming te verkopen of demonstrators te werven,
de bepalingen over gegevensbescherming van de betreffende AVG en EU-zustermaatschappij zorgvuldig zal lezen. Het Bedrijf en de EU-partners, voor
zover dit het geval is, behouden zich het recht voor om de verkopen, werving en andere prestatie-indicatoren van Demonstrators te publiceren ten
behoeve van erkenning. Ik begrijp dat het Bedrijf het adres dat ik heb verstrekt op het Onafhankelijke Demonstrator Aanvraagformulier voor zakelijke
doeleinden zal gebruiken en ik ga akkoord met dit gebruik, en ik verleen ook toestemming om zakelijke materialen te ontvangen op dat adres. Mijn
gegevens worden voor het contracteerbeheer door Stampin’ Up! in de Verendigde Staaten van Amerika verwerkt. Stampin’ Up! Inc. voldoet aan het
raamwerk van het EU-VS-privacyschild (EU-US Privacy Shield Framework) dat is vastgesteld door het Amerikaanse ministerie van handel en dat gaat
over het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonlijke gegevens vanuit de Europese Unie naar de Verenigde Staten. Het bedrijf verklaart zelf dat
het zich houdt aan de principes van het privacyschild. Voor meer informatie over het privacyschild-programma en voor de certificering van Stampin Up!
zelf, bezoekt u www.privacyshield.gov. Hebt u vragen, klachten of problemen naar aanleiding van hoe Stampin’ Up! zich houdt aan het privacyschild,
neem dan contact op met het hoofd Privacy van Stampin’ Up! in de VS op +1 801-257-5438 of via e-mail op athornton@stampinup.com. Nadere
Informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u op http://www2.stampinup.com/gb/enn/5277.asp vinden.
15.	INDIENEN VAN ONTWERPEN, AFBEELDINGEN EN PRODUCTTOEPASSINGEN. Ik begrijp dat ik van tijd tot tijd ideeën kan indienen bij het
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Bedrijf voor stempelontwerpen, afbeeldingen of gerelateerde producttoepassingen, maar ook voor methoden of processen (“Inzendingen”). Het Bedrijf
heeft geen verplichting om deze Inzendingen te gebruiken of mij voor deze Inzendingen te compenseren.
16.	INSTEMMING VOOR GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS. Ik begrijp dat bij events, feesten, workshops, incentivetrips, speciale comités en
andere door het bedrijf betaalde bijeenkomsten het bedrijf foto's en video-opnames kan maken van de deelnemers.
Ik geef expliciet toestemming voor het gebruik van foto's en film- en geluidsopnames (hierna 'opnames') van mij en anderen rondom mij (voor zover ik
wettelijk dergelijke rechten namens hen kan overdragen) voor het ontwikkelen van presentaties, acties en advertenties voor het bedrijf en de producten
ervan. Ik verleen hierbij aan het bedrijf alle exclusieve rechten, waaronder die op exploitatie, naburige en andere eigendomsrechten (hierna 'rechten') die
voortkomen uit of die ik heb verworven in verband met mijn aanwezigheid voor het gebruik van deze opnames en voor alle opnames die ik het bedrijf
ter beschikking stel voor diens bijeenkomsten, zonder beperking ten aanzien van tijd, plaats of inhoud en zonder aparte compensatie. Met name
verkrijgt het bedrijf de rechten tot het reproduceren van dergelijke opnames en om deze te distribueren, openbaar te vertonen of openbaar toegankelijk
te maken, uit te zenden (via geluid, televisie, multimedia, kabel, draadomroep, kabeltelevisie of satelliet), te delen op online diensten (internet, intranet,
socialemediaplatforms, apps), mobiele communicatie en alle andere media, en om ze meermalen te gebruiken en te exploiteren.
Ik verleen het bedrijf toestemming onder erkenning van de morele rechten om de opnames te gebruiken in hun oorspronkelijke of bewerkte of
gewijzigde vorm, met name door herindelen, knippen, dubben, vertalen of overzetten naar andere indelingen of vormen (inclusief maar niet beperkt tot
fotomontages, gebruik van de opnames in combinatie met andere beelden, films, filmfragmenten, teksten of grafische elementen en beelden,
retoucheren, inkleuren, bijsnijden enz.) en ook voor het gebruik van de daarbij ontstane producten op dezelfde manier als de oorspronkelijke opnames.
Het bedrijf mag geheel naar eigen inzicht mijn naam en rol/activiteit in of tijdens de bijeenkomst daarbij vermelden, maar is daartoe niet verplicht.
17.	VOORUITBETAALDE BESTELLINGEN, LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om alleen te leveren op
basis van een door mij vooruitbetaalde bestelling. Ik zal geen voorraad aanhouden met producten van het Bedrijf ten behoeve van wederverkoop. Ik
ben verplicht om ervoor te zorgen dat cheques van klanten correct worden geïnd en betrekking hebben op de bestelling vooruitbetaald door mij. Het
Bedrijf zal zich inzetten om bestellingen af te handelen en de door mij bestelde Producten te leveren; het Bedrijf is echter niet aansprakelijk voor mij of
één van mijn klanten voor een fout of vertraging in de levering van een Product. De door het Bedrijf genoemde leveringstermijnen zijn uitsluitend niet
bindende informatie, tenzij dat deze uitdrukkelijk met mij zijn afgesproken. Voor het overige is het Bedrijf aansprakelijk alleen overeenkomstig artikel 19.
18.	WAARBORG. De voorwaarde voor alle consumentenrechten van de Demonstrator bij de aankoop van Producten tijdens de looptijd van dit Contract is
de correcte uitvoering van alle verschuldigde onderzoeks- en klachtplichten. Als een door de Demonstrator gekocht Product niet deugdelijk is, heeft de
Demonstrator het recht op vergoeding in de vorm van reparatie of vervanging door een deugdelijk Product. Het Bedrijf heeft echter het recht, de
gekozen vorm van vergoeding te weigeren als deze alleen met onevenredig grote kosten verbonden is en de andere vorm van vergoeding zonder
groot nadeel voor de Demonstrator is. Bij een mislukte vergoeding heeft de koper het recht de koopprijs te minderen of van het Contract terug te
treden. De verjaring wordt bepaald door de wetgeving.
19.	AANSPRAKELIJKHEID. In gevallen van opzet of grove nalatigheid van het Bedrijf of zijn vertegenwoordigers of zijn agenten is het Bedrijf
aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen, ook in het geval van een schuldige schending van wederzijds bestaande hoofplichten.
Voorzover er geen sprake is van opzettelijke contractschending, is de aansprakelijkheid van het Bedrijf tot de voorspelbare, typische schade beperkt.
Voor het overige is de aansprakelijkheid wegens lichte nalatigheid uitgesloten. De aansprakelijkheid wegens schuldige schending van het leven, het
lichaam of de gezondheid en ook de aansprakelijkheid overeenkomstig de productaansprakelijkheidswet blijven door deze bovenstaande
aansprakelijkheidsbeperkingen onaangetast.
20.	REPRESENTATIE. Ik ga ermee akkoord geen enkele valse, misleidende of onrechtmatige claims of voorstellingen te maken van feitelijke of potentiële
inkomsten of gegarandeerde winsten bij het rekruteren, of trachten te rekruteren van een andere Demonstrator, behalve in het geval een dergelijke
voorstelling een eerlijke, redelijke en tijdige openbaarmaking van informatie bevat of omvat binnen mijn kennis met betrekking tot (a) vergoedingen die
daadwerkelijk door mij zijn ontvangen, of (b) vergoedingen die waarschijnlijk zullen worden ontvangen door een bepaalde deelnemer aan de regeling,
gelet op alle relevante overwegingen, waaronder (i) de aard van het product, inclusief de prijs en beschikbaarheid, (ii) de aard van de relevante markt
voor het product en (iii) de aard van de regeling en soortgelijke regelingen. Ik verklaar dat er geen claims of voorstellingen van het inkomen van welke
aard dan ook aan mij zijn gemaakt. Bovendien erken ik dat het inkomen dat ik kan ontvangen alleen toe te schrijven is aan de verkoop van Producten,
en dat er geen inkomsten of vergoedingen zijn afgeleid uit de enkele daad van het rekruteren van een andere Demonstrator. Bovendien erken ik dat,
met uitzondering van de prijs die is betaald aan het Bedrijf voor mijn Onafhankelijk Demonstrator Startpakket, ik geen aanvraagkosten heb betaald, noch
zal betalen, of enig ander bedrag heb betaald aan het Bedrijf of iemand anders om een Demonstrator te worden. Ik begrijp dat ik niet het recht heb om
te spreken voor of namens het Bedrijf, en ik ga ermee akkoord mezelf niet voor te stellen als het Bedrijf of een agent van het Bedrijf.
21.	TERMIJN. De ingangsdatum van dit Contract, waaronder de Overeenkomsten met de EU-partners die hierin ter referentie zijn opgenomen, zal de datum
zijn waarop het Contract wordt aanvaard door het Bedrijf. Dit Contract wordt geacht door het Bedrijf te zijn aanvaard op de datum dat ik mijn
Demonstratornummer heb ontvangen. Dit Contract is van kracht tot en met 30 september aanstaande. Daarna zal deze jaarlijks worden verlengd zolang:
			
(a) Ik in overeenstemming ben met dit Contract;
			
(b) Dit Contract niet is beëindigd op grond van artikel 22;
			
(c)	Ik heb het Bedrijf niet op de hoogte heb gesteld en het Bedrijf mij niet op de hoogte heeft gesteld van het voornemen om niet te verlengen; en
			
(d) Het Bedrijf mij niet in kennis heeft gesteld dat ik een nieuw contract moet accepteren.
22. BEËINDIGING VAN HET CONTRACT.
		1. Beëindiging door de Demonstrator:
			
(a)	Ik kan dit Contract zonder kosten binnen veertien (14) dagen na het aangaan van dit Contract onmiddelijk beëindigen. Tenzij anders
overeengekomen, volgen de gevolgen van de beëindiging de wet.
			
(b) Ik kan dit Contract te allen tijde zonder boete opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien (14) dagen.
				 Deze opzeggingsverklaring moet middels een schriftelijke kennisgeving via e-mail aan Supportnl@stampinup.com, via Fax aan
				 0049 69 241 827 499 of per brief aan het adres zoals hierboven naar wordt verwezen gestuurd worden.
		2. Beëindiging door het Bedrijf:
Het Bedrijf kan dit Contract op elk gewenst moment op iedere 15e dag van de maand of aan het eind van de maand beëindigen door mij dertig (30)
dagen van tevoren schriftelijk evan op de hoogte te stellen; voor het geval dat er volgens de wet een langere opzegtermijn geldt, verlengt zich deze
periode in overeenstemming met de wet. Indien zich een zwaarwegende reden voordoet kan iedere partij dit Contract met onmiddelijke ingang
opzeggen. Een opzegging van deze Overeenkomst zonder opzeggingstermijn geldt in geval van twijfel subsidiair ook als normale opzegging aan het
einde van de geldende opzeggingsperiode.
		3. Gevolgen van beëindiging:
Het beëindigen van dit Contract, om welke reden dan ook, zal mijn relatie met het Bedrijf en met de EU-partners beëindigen. Het beëindigen van dit
Contract zal mijn licentie om de Producten te verkopen of Demonstrators te rekruteren automatisch in alle Erkende EU-landen beëindigen.
		4. Betalingen en vergoeding bij beëindiging:
Bij beëindiging van dit Contract kan ik alle onverkochte goederen die in de toestand zijn waarop ze zich bevonden op het moment van aankoop
(inclusief trainings- en promotionele materialen, Bedrijfshandleidingen en sets)en die ik in de zes (6) maanden voor de beëindiging van dit Contract
heb gekocht, tegen vergoeding van de door mij betaalde koopprijs (inclusief BTW) terugsturen.
		
O
 nverkochte, onbeschadigde goederen die eerder dan zes (6) maanden vóór de beëindiging van dit Contract zijn gekocht worden door het Bedrijf
teruggenomen voor de verkoopsprijs minus 10% van de verkoopsprijs voor administratiekosten.
		
H
 et door het Bedrijf terug te betalen bedrag is het bedrag minus een bedrag gelijk aan alle commissies, bonussen of andere voordelen (in geld of
natura) door mij ontvangen met betrekking tot deze goederen. Het Bedrijf heeft het recht om op welke grond dan ook toekomstige vorderingen met
mijn recht op terugbetaling te verrekenen.
		
H
 iertoe moet u de retourzending bij de Demonstrator Support aanmelden en om een retournummer vragen. De Producten moeten dan binnen
eenentwintig (21) dagen na beëindiging van dit Contract teruggezonden worden naar het adres zoals hierboven naar is verwezen. De kosten van een
dergelijke levering worden door het Bedrijf gedragen. De aan mij terug te betalen koopprijs is met de levering van de Producten of meteen
verschuldigd als de Producten al in het bezit van het Bedrijf zijn.

V
 erder kan ik bij beëindiging van dit Contract bestellingen voor diensten die ik onder de handelsregeling heb besteld binnen deze veertien (14) dagen
opzeggen en kan betaalde bedragen met betrekking tot deze diensten terugvorderen, op voorwaarde dat deze diensten nog niet aan mij zijn geleverd.
		5. Uitstaande betalingen van Demonstrator bij beëindiging: Bij beëindiging van dit Contract of wanneer dan ook betalingen door mij aan het Bedrijf
of de EU-partner uitstaan, kan het Bedrijf of de EU-partner alle uitstaande betalingen en schulden van alle noch niet uitbetaalde bedragen aftrekken.
Dekken zulke bedragen de uitstaande betalingen niet volledig, heb ik dertig (30) dagen de tijd om de achterstand te vergoeden. Bij overschrijden van
deze 30 dagen wordt het bedrag om de geldige referentierente plus 9% rente verhoogd. Ik draag alle kosten van advocaten of kosten die bij het
Bedrijf of de EU-partner/s ontstaan om dergelijke eventuele schulden te innen – ongeacht of een gerechtelijke procedure werd ingeleid. Hieronder
vallen ook b.v. de kosten voor mediatie, bemiddeling, terechtzitting of alle andere maatregelingen.
23.	SCHEIDBAARHEID. Hierbij erken en stem ik ermee in dat de convenanten in artikel 4 een essentieel onderdeel vormen van de transacties
uiteengezet in dit Contract en afdwingbaar zijn, en, na het inwinnen van deskundig advies, dat de beperkingen van dergelijke convenanten eerlijk en
redelijk zijn in het kader van dit Contract. Echter, de partijen erkennen dat dergelijke beperkingen ongeldig of niet-afdwingbaar kunnen worden door
veranderende omstandigheden, de openbare orde of andere onvoorziene redenen. Als een bepaalde beperking of beperkingen geschrapt of beperkt
worden op welke wijze dan ook (inclusief, zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, een eventuele verkorting van de duur of
verkleining van het geografisch gebied) de genoemde voorwaarden van toepassing zullen zijn met dergelijke verwijderingen of beperkingen.
24.	OVERDRAGEN VAN DE OVEREENKOMST. Als gevolg van de speciale persoonlijk relatie die kan bestaan tussen mij, andere Demonstrators, het
Bedrijf en de EU-partners kan dit Contract niet door mij worden overgedragen, toegewezen of verkocht. Het Bedrijf of haar EU-partners kan/kunnen dit
Contract naar andere Stampin’ Up! bedrijven toewijzen en overdragen.
25.	VRIJWARING VAN HET BEDRIJF. Ik zal het Bedrijf en de EU-partners schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen enige en alle aansprakelijkheid.
in verband met de uitvoering van dit Contract, of gebaseerd op een schending van een wet.
26.	KOSTEN VAN ADVOCATEN. In het geval ik één van de bepalingen en voorwaarden van dit Contract schendt en het noodzakelijk zal zijn voor het
Bedrijf of EU-partners om hetzelfde af te dwingen, dan zal het Bedrijf recht hebben op betaling en/of toekenning van advocaatkosten en kosten
gemaakt in verband met het oplossen van het geschil.
27.	VOLLEDIGE OVEREENKOMST EN VERANDERINGEN. Dit Contract, inclusief de onafhankelijke Demonstrator Aanvraag, het Europese
Demonstrator Beleid, het Europese Demonstrator Compensatieplan en alle wijzigingen daarvan, die kunnen bestaan uit aanvullende voorwaarden die
van toepassing zijn op de relatie tussen de Aanvrager en de EU-partners (de ‘Volledige Overeenkomst’), vormt de volledige Overeenkomst tussen het
Bedrijf en mij, en vervangt alle voorgaande schriftelijke en/of mondelinge afspraken en discussies. Als een bepaald onderdeel van dit Contract ongeldig
of niet afdwingbaar is, dan zal de Overeenkomst alleen ineffectief zijn voor het gedeelte dat ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, en de geldigheid van
de overige gedeelten van dit Contract zullen niet worden aangetast. Alle bevoegdheden, rechten en rechtsmiddelen verleent aan het Bedrijf zijn
cumulatief, niet exclusief en een aanvulling op alle andere rechten en rechtsmiddelen die door de wet worden bepaald. De opheffing door het Bedrijf op
elk moment van enig recht van het Bedrijf in dit Contract wordt niet geacht een permanente opheffing te zijn en zal geen beletsel vormen voor de
verdere handhaving van enig recht of enig ander recht. Dit Contract wordt beheerst door, uitgelegd onder en geïnterpreteerd volgens de Nederlandse
wetgeving, zonder verwijzing naar keuze van rechtsregels. De rechtbanken van Nederland zullen de geschikte jurisdictie en locatie voor alle geschillen
tussen de partijen zijn, tenzij anders vereist door de wet. De titels in dit Contract zijn alleen voor het gemak van referentie en mogen niet worden
meegenomen bij het definiëren van de juridische gevolgen van de bepalingen van dit Contract. De Volledige Overeenkomst van het Bedrijf is de
wezenlijke basis van hetdirecte verkoopsysteem. Om de organisatorische en economische efficientie en het concurrentievermogen te behouden en te
verbeteren, kunnen van tijd tot tijd veranderingen van de Volledige Overeenkomst noodzakelijk worden. Het Bedrijf zal over zulke veranderingen van de
Volledige Overeenkomst door voorafgaande publicaties op de Demonstrator-Website op www.stampinup.nl (Demonstrator-Login) in de rubriek “News &
Notes” plaatsen of per e-mail informatie aan de Demonstrators sturen. Dergelijk veranderde documenten treden dertig (30) dagen na datum van
publicatie in werking. Het voortzetten van mijn Activiteiten als Demonstrator zonder instellen van oppositie voor afloop van deze 30 dagen geldt als
goedkeuring van de gepubliceerde veranderingen. Oppositie moet schriftelijk naar het Bedrijf gestuurd worden. In het geval van oppositie of van een
inconsistentie tussen het Contract en de Richtlijnen voor Europese Demonstrators of andere publicaties van het Bedrijft geldt dit Contract.
28.	KENNISGEVINGEN. Alle kennisgevingen uit hoofde van dit Contract zullen op schrift worden gesteld en worden geacht effectief te zijn wanneer deze
persoonlijk wordt afgegeven of wordt verzonden per express post, gefrankeerd, geadresseerd aan elk van de partijen aan het adres aangegeven in de
Overeenkomst, of zoals nadien gewijzigd door het Bedrijf of mij, op schrift gesteld en geleverd aan de andere partij. Dit geldt ook voor verandering van
adres, telefoonnummer, achternaam, ondersteunende status of andere informatie in de aanvraag.
		Bevestiging van de Demonstrator. Ik heb dit Contract (artikelen 1-28) in zijn geheel gelezen, en ik ga akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van
dit Contract, de Richtlijnen voor Europese Demonstrators, het Compensatieplan voor Europese Demonstrators en de andere contractuele documenten
op die in dit Contract verwezen wordt.

											
HANDTEKENING DEMONSTRATOR

											
NAAM DEMONSTRATOR (IN BLOKLETTERS)

											
DATUM

BIJLAGE 1 'VERKLARING OVER GEGEVENSBESCHERMING VOOR DEMONSTRATORS'
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STARTPAKKET BESTELFORMULIER
STAMPIN’ UP!® NETHERLANDS B.V.

DATUM:

|

|
FM00475 REV F © 2018 STAMPIN’ UP! NL_0718

Dit bestelformulier maakt samen met het Onafhankelijk Demonstrator Contract deel uit
van de registrering. Voor herroepingsrecht en vergoeding zie § 22 in het contract.
INFORMATIE NIEUWE DEMONSTRATOR
NAAM NIEUWE DEMONSTRATOR:
BETAALWIJZE: ☐ BANKOPDRACHT

TELEFOONNUMMER:
NAAM BANK: 		

NAAM REKENINGHOUDER: 			
IBAN:

SWIFT/BIC:

STARTPAKKET
Bij Stampin’ Up! is het startpakket net zo uniek als uzelf! Uw pakket omvat een pakket met business materialen (ter waarde van 30 €),
en u kunt producten ter waarde van 175 € uit de catalogus kiezen.
BUSINESS MATERIALEN
UW STARTPAKKET OMVAT DE VOLGENDE BUSINESS MATERIALEN:
• catalogi (8)
• klanten bestelformulieren (50)

• seizoenale catalogi (8) (zodra verkrijgbaar)
• uitnodigingen voor gasten (100)
• laatste nummer van het tijdschrift Stampin’ Success (indien beschikbaar)

KIES ZELF UW PRODUCTEN UIT DE CATALOGUS (t/m 175 € verkoopprijs)
ARTIKELCODE

BESCHRIJVING

AANTAL

PRIJS

TOTAAL

TOTAAL AAN BESTELDE ARTIKEL
TE BETALEN BEDRAG
OPMERKING: De aanvraag voor onafhankelijke demonstrator en het onafhankelijk
demonstrator contract moeten volledig ingevuld en ondertekend aan deze bestelling
A. Startpakket (producten en business materialen, t.w.v.
ca. 200 € incl. BTW)
toegevoegd zijn. Met zijn handtekening autoriseert de besteller dat het gehele bedrag van
de aangegeven rekening afgeboekt kan worden. Cheques worden niet geaccepteerd.
B. Transport- en administratiekosten
Helaas kunnen startpakketartikelen niet ingeruild worden.
HANDTEKENING
DATUM

€

129 €
GRATIS!

C. Stampin’ Rewards Startpakket Code
(optioneel)

€

Totaal te betalen aan Stampin’ Up! (A-C)

€

STAMPIN’ UP! KOPIE • MAAK EEN KOPIE VAN DIT FORMULIER VOOR UW ADMINISTRATIE
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MANDAAT SEPA EUROPESE DOMICILIËRING
SEPA DIRECT DEBIT MANDATE

DATUM:

SCHULDEISER
SCHULDEISERSIDENTIFICATIE: GB30SUESDDCHASGB2L41035315 (Identifier of the Creditor)
MANDAATREFERTE – IN TE VULLEN DOOR DE SCHULDEISER. (Mandate reference – to be completed by the Creditor.)

RECHTEN VAN DE SCHULDEISER
Door ondertekening van dit maandaatformulier geeft u toestemming aan
(A) Stampin’ Up!® een opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag
van uw rekening te debiteren en (B) uw bank om een bedrag van uw
rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht van Stampin’ Up!
U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen. Vraag uw eigen
bank naar de voorwaarden. Een verzoek tot terugbetaling moet binnen
8 weken na de datum van debitering van het bedrag van uw rekening
worden ingediend.
NB: Bij uw bank kunt u informatie krijgen over uw rechten met
betrekking tot dit mandaat.
Aanvullend geldt onze informatie over gegevensbescherming voor
klanten / informatie volgens art. 13, 14 en 21 van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

By signing this mandate form, you authorise (A) Stampin’ Up!® to send
instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit
your account in accordance with the instructions from Stampin’ Up!
As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under
the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund
must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your
account was debited.

FM00475 REV F © 2018 STAMPIN’ UP! NL_0718

DEMONSTRATOR ID:

Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.
Note: Your rights regarding the above mandate are explained in a statement
that you can obtain from your bank.
In addition, our Data Protection Information for Customers – Information
according to Articles 13, 14 and 21 of the EU General Data Protection
Regulation (GDPR) – shall apply.

REKENINGHOUDER
NAAM VAN DE REKENINGHOUDER(S):
STRAAT EN HUISNUMMER:

NAME OF THE DEBTOR(S)
STREET NAME AND NUMBER

POSTCODE EN PLAATS:

POSTAL CODE AND CITY

LAND:

COUNTRY

REKENINGNUMMER – IBAN:

ACCOUNT NUMBER - IBAN

SWIFT BIC:

SWIFT/BIC

PLAATS VAN ONDERTEKENING:

CITY OR TOWN IN WHICH YOU ARE SIGNING

PLAATS:

LOCATION

DATUM:

DATE
SIGNATURE

SEPA CORE – (SDD CORE)

HANDTEKENING:
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VERKLARING OVER GEGEVENSBESCHERMING
VOOR DEMONSTRATORS
ALGEMEEN
Hieronder informeren wij u over de verwerking van uw
persoonsgegevens door de Stampin' Up!-groep en over uw
rechten onder de regelgeving t.a.v. gegevensbescherming.
1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE
GEGEVENSVERWERKING EN TOT WIE KAN IK
MIJ WENDEN?
Verantwoordelijk is:
Stampin’ Up! Netherlands B.V.
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland
Tel.: 00800 31 81 82 00
E-mail : supportnl@stampinup.com
2. WELKE BRONNEN EN GEGEVENS
GEBRUIKEN WIJ?
Wij verwerken persoonsgegevens die wij in het kader van
onze zakelijke relatie van u krijgen. Bovendien verwerken wij,
voor zover voor het uitvoeren van onze diensten noodzakelijk,
persoonsgegevens die wij op toelaatbare wijze van uw klanten
hebben ontvangen (bijv. voor het uitvoeren van opdrachten,
voor het realiseren van contracten of op grond van een
door u verstrekte toestemming). Bovendien verwerken
wij persoonsgegevens die wij uit openbaar toegankelijke
bronnen (bijv. debiteurenregisters) op toelaatbare wijze hebben
verkregen en mogen verwerken.
Relevante persoonsgegevens zijn personalia (naam, adres
en andere contactgegevens, geboortedatum en -plaats en
nationaliteit), legitimatiegegevens (bijv. paspoortgegevens) en
verificatiegegevens (bijv. handtekeningen). Daarnaast kunnen
dit ook opdrachtgegevens (bijv. betalingsopdracht), gegevens
uit het realiseren van onze contractuele verplichtingen (bijv.
omzetgegevens) en andere vergelijkbare gegevens zijn.
3. MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW
GEGEVENS (DOEL VAN DE VERWERKING) EN
OP WELKE RECHTSGROND?
Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming
met de bepalingen van de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet
Bescherming Persoonsgegevens:
3.1 VOOR HET VERVULLEN VAN
CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN (ART. 6
PAR. 1B AVG)
De verwerking van persoonsgegevens (art. 4 nr. 2 AVG)
gebeurt om onze overeenkomsten met u en uw klanten uit te
voeren en voor het uitvoeren van uw opdrachten; daarnaast
voor alle activiteiten die voor het voeren en beheren van een
onderneming noodzakelijk zijn.
De doelen van de gegevensverwerking richten zich in de
eerste plaats op de concrete opdracht en kunnen o.a. het
aannemen en uitvoeren van opdrachten en de analyse
van omzetgegevens omvatten, ook door onze verbonden
ondernemingen, voor zover voor de uitvoering van de
overeenkomst noodzakelijk.
Verdere details over het doel van de gegevensverwerking
kunt u vinden in de betreffende opdrachtdocumenten en in
de algemene voorwaarden.
3.2 IN HET KADER VAN DE
BELANGENAFWEGING (ART. 6 PAR. 1F AVG)
Voor zover noodzakelijk verwerken wij uw gegevens
over de eigenlijke uitvoering van de overeenkomst ter
waarborging van gerechtvaardigde belangen van ons of
van derden. Voorbeelden:
•	Controle en optimalisatie van procedures voor
behoefteanalyse en directe klantbenadering;
•	Reclame of markt- en opinieonderzoek, voor zover u
geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw
gegevens;
•	Instelling, uitoefening en onderbouwing van een
rechtsvordering;
•	Garandering van de IT-veiligheid en het IT-gebruik;
•	Doorgifte van gegevens bij verkoop van of deelname in
ondernemingen;
•	Maatregelen voor de bedrijfsvoering en voor de verdere
ontwikkeling van diensten en producten;

•	Doorgifte van persoonsgegevens binnen de Stampin'
Up!-groep voor interne beheerdoelen, waaronder de
verwerking van persoonsgegevens van demonstrators
en klanten.
Wij geven op het moment van het verzamelen van
de gegevens de gerechtvaardigde belangen aan die
voor de verantwoordelijke of een derde gelden. Ons
gerechtvaardigde belang bij het doorgeven van gegevens
binnen de Stampin' Up!-groep bestaat, voor zover geen
toestemming is verleend, uit een belang in geoptimaliseerde
analyse van order- en omzetgegevens en in een centrale,
geoptimaliseerde gegevensopslag; daarnaast bestaat
dit belang eruit dat een betrokkene op het tijdstip van het
verzamelen van de persoonsgegevens en ten aanzien van
de omstandigheden waarin deze gebeurt (in het bijzonder de
door ons voor gegevensbeveiliging genomen maatregelen)
redelijkerwijs kan vermoeden dat mogelijkerwijs verwerking
voor dit doel plaatsvindt.
3.3 OP GROND VAN UW TOESTEMMING
(ART. 6 PAR. 1A AVG)
Voor zover u ons toestemming hebt verleend voor de
verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doelen
(bijv. doorgifte van gegevens binnen de Stampin' Up!groep ook buiten EU-/EER-verband/concern, analyse van
betalingsverkeergegevens voor marketingdoeleinden), heeft
de rechtmatigheid van deze verwerking uw toestemming
als basis. Een verleende toestemming kan op elk moment
worden ingetrokken. Let erop dat het intrekken alleen voor de
toekomst geldt. Verwerkingen die voor het intrekken hebben
plaatsgevonden, vallen hier niet onder.
3.4 OP GROND VAN WETTELIJKE
BEPALINGEN (ART. 6 PAR. 1C AVG)
Bovendien moeten wij aan diverse juridische verplichtingen
voldoen, d.w.z. wettelijke eisen (bijv. belastingwetten). Bij
de doelen van de verwerking horen o.a. het vervullen van
belastingtechnische controle- en meldingsverplichtingen en
de analyse en het beheer van risico's.
4. WIE KRIJGT MIJN GEGEVENS?
Binnen de verantwoordelijke verkrijgen diegenen uw
gegevens die deze voor het vervullen van onze contractuele
en wettelijke verplichtingen nodig hebben. Ook door ons
gebruikte verwerkingsverantwoordelijken (art. 28 AVG) kunnen
voor de genoemde doelen deze gegevens verkrijgen. Dit
zijn ondernemingen in de categorieën IT-diensten, logistiek,
drukkerijdiensten, telecommunicatie, incasso, advisering en
consulting en exploitatie en marketing.
Informatie over u mogen wij alleen aan ontvangers buiten
de verantwoordelijke doorgeven als wettelijke bepalingen
dit toelaten of vereisen of als u daartoe toestemming hebt
verleend. Onder deze voorwaarden kunnen ontvangers van
persoonsgegevens bijv. publieke lichamen en instellingen zijn,
wanneer een wettelijke of ambtelijke verplichting bestaat.
Andere gegevensontvangers kunnen organisaties zijn waarvoor
u ons toestemming voor gegevensoverdracht hebt verleend.
5. HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS
OPGESLAGEN?
Voor zover noodzakelijk verwerken en bewaren wij uw
persoonsgegevens voor de duur van onze zakelijke relatie,
wat bijvoorbeeld ook het voorbereiden en afwikkelen van
een overeenkomst omvat.
Bovendien hebben wij te maken met verschillende bewaaren documentatieverplichtingen, bijvoorbeeld vanuit de
Europese richtlijn over consumentenrechten, de Algemene wet
inzake rijksbelastingen en het Burgerlijk Wetboek. De daar
aangegeven termijnen voor het bewaren of documenteren
kunnen tussen twee en tien jaar bedragen.
Ten slotte hangt de opslagduur af van wettelijke
verjaringstermijnen, die onder het Nederlandse burgerlijk
recht tot zeven jaar kunnen duren.
6. WORDEN GEGEVENS NAAR EEN DERDE
LAND OF AAN EEN INTERNATIONALE
ORGANISATIE DOORGEGEVEN?
Gegevensoverdracht naar derde landen (landen buiten de
Europese Economische Ruimte, EER) gebeurt alleen wanneer
die voor het uitvoeren van uw opdrachten nodig is, wettelijk
voorgeschreven is of u ons daartoe toestemming hebt verleend,
bijv. gegevensoverdracht naar Stampin' Up! Inc. in de VS.

Stampin' Up! Inc. houdt zich aan de door het
Amerikaans ministerie van handel afgesproken privacybeschermingskader tussen de EU en de VS dat betrekking
heeft op het verzamelen, gebruiken en opslaan van
persoonsgegevens in de Verenigde Staten, en verklaart via
zelfcertificering het naleven van de geldende basisprincipes
van dit gegevensbeschermingskader. Wilt u meer weten
over het gegevensbeschermingskader en de certificering
door Stampin' Up!, bezoek dan www.privacyshield.gov.
Over details informeren wij u afzonderlijk, voor zover wettelijk
voorgeschreven.
7. WELKE RECHTEN OP
GEGEVENSBESCHERMING HEB IK?
Ledere betrokkene heeft het recht op uitsluitsel volgens
art. 15 AVG, het recht op rectificatie volgens art. 16 AVG, het
recht op wissen volgens art. 17 AVG, het recht op beperking
van de verwerking volgens art. 18 AVG en het recht op
overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 AVG.
Bovendien hebt u het recht om klachten in te dienen bij een
toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG).
8. BEN IK VERPLICHT GEGEVENS TER
BESCHIKKING TE STELLEN?
In het kader van onze zakelijke relatie hoeft u alleen die
persoonsgegevens te verstrekken die voor het aanvaarden en
uitvoeren van een zakelijke relatie noodzakelijk zijn of waarvoor
een wettelijke verplichting bestaat. Zonder deze gegevens
zullen wij over het algemeen het afsluiten van de overeenkomst
of het uitvoeren van een opdracht moeten weigeren of kunnen
wij een bestaande overeenkomst niet langer meer kunnen
uitvoeren en evt. moeten beëindigen.
9. IN HOEVERRE BESTAAT ER
GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE
BESLUITVORMING?
Het besluit over het tot stand komen van de zakelijke relatie
kan ondersteund worden door een geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens die dient voor de analyse
van individuele persoonlijkheidskenmerken. In het geval dat
een aanvraag wordt afgewezen, hebt u recht op verhaal en
om de beslissing te laten controleren. Er bestaat echter geen
verplichting tot het afsluiten van een overeenkomst.
INFORMATIE OVER UW RECHT
OP CORRECTIE
volgens art. 21 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
1. U hebt te allen tijde het recht om op grond van met uw
specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op
grond van art. 6 par. 1 letter f van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (gegevensverwerking op grond van
een belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op
grond van deze bepaling in de zin van art. 4 nr. 4 AVG - deze
gebruiken wij voor beoordeling van kredietwaardigheid of voor
marketingdoeleinden.
Wanneer u bezwaar maakt, verwerken wij uw
persoonsgegevens niet langer, tenzij wij dwingende
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen
aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten
en vrijheden, of als de verwerking dient voor het instellen,
uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
2. In individuele gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens
voor directe marketing. U hebt te allen tijde het recht
bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende
persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip
van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve
van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet
meer voor deze doeleinden verwerken.
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INFORMATIE CONFORM ART. 13, 14 EN 21 VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

