Algemene Voorwaarden Partners
Lees alsjeblieft deze Algemene voorwaarden voor Partners (evenals de
Gebruikersvoorwaarden) zorgvuldig door voordat je de Nimbles gaat
gebruiken, aangezien deze van toepassing zijn op jouw relatie met Nimbles.
Als je niet akkoord gaat met deze Partnervoorwaarden, mag je geen
gebruikmaken van de dienstverlening van Nimbles.

●

Nimbles biedt een website waarop je de Partnerdiensten die je in jouw
praktijk/ instituut of als particulier aanbiedt, kunt adverteren voor een veel
groter aantal potentiële klanten.

●

Jij bent verantwoordelijk voor de Partnerdiensten die je aan Klanten in je
praktijk/instituut of als particulier verstrekt en het contract voor die
Partnerdiensten is tussen jou en de Klant. Wij zijn tegenover de Klanten op
geen enkele wijze aansprakelijk voor de Partnerdiensten die zij van jou
ontvangen.

●

Je gaat ermee akkoord dat je de Partnerdiensten zult verwerken en verlenen
volgens de allerhoogste (voor de branche) geldende normen. Je dient ervoor
te zorgen dat je alle vergunningen, toestemmingen, bevoegdheden en
verzekeringen hebt die je nodig hebt om de Partnerdiensten te mogen
uitvoeren.

●

Je hebt een aantal verplichtingen aan Nimbles in ruil voor het ontvangen van
Leads (contactgegevens van potentiële nieuwe klanten). Deze luiden als
volgt:
○

De Partner dient zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens
van de Lead

○

Er wordt per Lead betaald.

○

Je gaat ermee akkoord dat je alle toepasselijke Kosten (zoals
Leadvergoeding, maandelijkse kosten en-/of opstartkosten) aan ons
betaalt. Houd er rekening mee dat over alle Kosten btw wordt
berekend, tenzij anders vermeld. Alle vermelde prijzen kunnen zonder
voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

○

Je verleent toestemming voor doorlopende machtiging voor de
verrekening van openstaand saldo.

○

Je draagt zorg voor een toereikend bank- of girosaldo, zodat het
verschuldigde bedrag kan worden geïncasseerd en je bent
verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte bankgegevens.
Blijkt de incasso te worden geweigerd en/of gestorneerd, dan zal
Nimbles je een herinnering sturen waarbij Nimbles zich het recht

○

○

○

voorbehoudt om naast de overeengekomen bedragen tevens
administratiekosten in rekening te brengen.
Indien je de betaling niet binnen de in de gestelde termijn voldoet, zal
Nimbles je een aanmaning voor het betreffende bedrag zenden waarin
bovenop de bedragen als bedoeld in voornoemde artikelen tevens
aanmaningskosten in rekening worden gebracht.
Vanaf het moment dat de automatische incasso voor de eerste keer
wordt geweigerd en/of gestorneerd en/of indien je enige factuur van
Nimbles niet binnen de betalingstermijn voldoet, ben je automatisch in
verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Enig
beroep door jou op opschorting en/of verrekening is niet toegestaan.
Ten aanzien van reeds betaalde bedragen dan wel bedragen die op
grond van de Gebruiksvoorwaarden opeisbaar zijn geworden, vindt
nimmer restitutie plaats.

Neem contact met ons op als je met ons wilt spreken. We helpen je graag:
E-mailadres: hello@Nimbles.com
Adres: Nimbles, Prinsengracht 754, 1017 LD Amsterdam
Tel: 085-1301731

