
AFFILIATE 
OVEREENKOMST

Dit is een Overeenkomst tussen Target Benelux B.V., eigenaar van de website Alamo.nl, 
vertegenwoordigd door Marjolein Fraanje, hierna te noemen Target

EN 

“Affiliate” , (hierna te noemen “Affiliate”)

Samen verder aangeduid met “de partijen”

In aanmerking nemende dat Target een website beheert, die autohuur aanbiedt van verhuurder 
Alamo, met de Alamo domeinnamen in het bezit zijnde van Target, alsmede het achterliggende 
reserveringssysteem, hierna te noemen Alamo.nl

In aanmerking nemende dat de Affiliate een website, zoekmachine of nieuwsbrief campagne beheert 
die zich primair richt op vakantie en/of reizigers (de “Affiliate website”)

In aanmerking nemende dat de partijen geloven dat een link tussen de Affiliate website en alamo.nl 
waarde zal toevoegen aan de Affiliate website en verkeer naar alamo.nl zal generen, waarvoor 
TARGET bereid is een op de Transactie gebaseerde Affiliate-vergoeding aan de Affiliate te betalen en 
in aanmerking nemende dat de Affiliate bereid is alamo.nl via haar eigen website te promoten en dat 
zij voor de Transacties een Affiliate-vergoeding zal ontvangen, gaan de partijen akkoord met de 
volgende voorwaarden.
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1. Definities

1.1. Onder Affiliate website wordt verstaan iedere door de Affiliate beheerde website 
zoekmachine campagne of nieuwsbrief campagne, die onder deze Affiliate Overeenkomst 
valt.

1.2. Onder ALAMO   Link   wordt verstaan de grafische link of tekstlink van de website naar 
alamo.nl of de merkloze link naar een white label website.

1.3. Onder White Label website wordt verstaan een website in de ‘look and feel’ van de Affiliate, 
dat toegang verschaft aan het reserveringssysteem, zonder dat de samenwerking met 
TARGET kenbaar wordt gemaakt en zonder dat de klant zich bewust is dat het een derde 
partij site betreedt.

1.4. Onder Gerealiseerde Transactie wordt verstaan een reservering, die daadwerkelijk 
geresulteerd heeft in ophalen van de gereserveerde auto. Als transactiedatum geldt de pick-
up dag van de gereserveerde auto.

1.5. Onder Service wordt verstaan de verlening van reserveringsservices voor klanten die via de 
de Alamo link toegang hebben tot alamo.nl.

1.6. Onder Affiliate Vergoeding wordt verstaan de door TARGET aan de Affiliate te betalen 
vergoeding voor iedere Gerealiseerde Transactie van een klant die gebruik maakt van 
alamo.nl via de Affiliate link.

1.7. Onder Design Materiaal wordt verstaan elke opmaak, elk logo en beeld, inclusief 
afbeeldingen van (handels)namen, die eigendom zijn van één van de partijen en waaraan 
deze partij of zijn website kan worden herkend, en iedere aan een partij verbonden HTML 
code en aangegeven bijzonderheden betreffende de opmaak.

2. Boekings link.

2.1De Affiliate promoot alamo.nl door het creëren van de ALAMO link op de Affiliate website.

2.2TARGET is gerechtigd om, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Affiliate, de toegang 
van frauduleuze url’s of klanten tot het reserveringssysteem te blokkeren, die door TARGET 
als zodanig zijn geïdentificeerd.
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4. White Label Site

De Affiliate kan TARGET toestemming vragen voor het bouwen van een white label site. TARGET 
kan met een white label site akkoord gaan als de ALAMO link vijf Gerealiseerde Transacties per 
maand oplevert of als TARGET reden heeft om aan te nemen dat de white label site waarschijnlijk 
een minimaal dergelijk aantal Transacties zal opleveren.

Wanneer besloten wordt tot het bouwen van een white label site, gaan de partijen schriftelijke 
akkoord met de bouw van de specifieke Affiliate website(s) waaruit de white label site link met 
TARGET tot stand komt. De Affiliate is niet gerechtigd vanuit welke andere website dan ook een 
link met alamo.nl te creëren, zonder TARGET hiervan eerst op de hoogte te hebben gesteld en 
zonder schriftelijke toestemming van TARGET.

5. Marketing.

De partijen gaan ermee akkoord dat zij geen informatie zullen publiceren met of gebruik zullen 
maken van het Design Materiaal van de andere partij voor onder andere reclamedoeleinden, 
zonder voorafgaande expliciete toestemming van de andere partij. Toestemming hiervoor mag 
niet zonder goede reden worden geweigerd.

6. Affiliate Vergoeding.

TARGET betaalt de Affiliate een Affiliate Vergoeding welke bestaat uit een percentage of vast 
bedrag, zoals omschreven in Annex A, van de inkomsten uit Gerealiseerde Transacties, die door 
een link van de Affiliate website of de white label site naar Alamo.nl tot stand zijn gekomen. 
TARGET houdt toezicht op alamo.nl en houdt statistieken bij om de verschuldigde Affiliate 
Vergoeding  te verifiëren. TARGET zal de Affiliate de voor de Gerealiseerde Transacties 
verschuldigde Affiliate Vergoeding, betalen binnen 30 dagen na de laatste dag van het maand 
waarin de Transactie plaatsvond. TARGET behoudt zicht het recht voor de betaling uit te stellen 
tot een verschuldigd saldo bereikt is van € 25 of meer.

Alle betalingen vinden in plaats in Euro’s.

De Affiliate Vergoeding is voor als bedrijf aangesloten affiliates exclusief BTW en/of andere 
aanvullende kosten. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van 
toepassing, zal over de Affiliate Vergoeding BTW worden berekend.

Target is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de affiliate verschuldigd is te verrekenen met 
enig bedrag dat Target uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de affiliate.

De affiliate is verantwoordelijk voor de betalingen van alle eventuele belastingen en sociale lasten, 
die verschuldigd zijn op alle betalingen die door Target aan hem worden gedaan

Niets in deze overeenkomst creëert of wordt geacht een Affiliateship of betrekking van werkgever tot 
werknemer te creëren tussen Target en de affiliate.

De affiliate staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving 
en vrijwaart Target terzake van alle aanspraken dienaangaande.

De Affiliate Vergoeding wordt alleen berekend over het netto huurbedrag, zonder dossierkosten en 
eventueel geboekte opties.
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Indien een boeking via meerdere kanalen tot stand komt hanteert Target het Last Cookie Counts 
principe en zal de Affiliate Vergoeding aan de laatst geregistreerde affiliate worden toegewezen.

7. Licentie.

Voor het tijdsbestek dat deze Overeenkomst rechtsgeldig is, verleent TARGET de Affiliate het niet 
exclusieve, niet overdraagbare, niet vervreemdbare, herroepelijke recht om de ALAMO link op de 
Affiliate website te creëren (onderhevig aan voorwaarden onder punt 3 en 4) en om, daaruit 
voortvloeiend, het door TARGET verschafte Design Materiaal te gebruiken. De Affiliate is niet 
gerechtigd om TARGET’s Design Materiaal voor andere doeleinden te gebruiken.

8. Intellectueel Eigendom.

Er wordt geen intellectueel eigendomsrecht (inclusief onder andere copyright, patenten, 
merknamen en handelsmerken) op het Design Materiaal overgedragen of toegeschreven aan de 
andere partij. 

9. Verantwoordelijkheid van de partijen voor hun eigen website(s).

TARGET is volledig verantwoordelijk voor alamo.nl en de inhoud daarvan. Alamo.nl dient geen 
onrechtmatige informatie te bevatten.

De Affiliate is volledig verantwoordelijk voor de Affiliate website en de inhoud daarvan en voor de 
inhoud van iedere co-branded website, behoudens voor TARGET Design Materiaal dat op de co-
branded site komt te staan. De website van de Affiliate dient geen onrechtmatige informatie te 
bevatten.

Elke partij dient de andere partij te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen 
voor enige claim of eis en voor iedere vorm van schade voortvloeiend uit zijn hieronder in punt 10 
genoemde plichten.

10. Schending.

Elke partij dient de andere partij te vrijwaren van, te verdedigen tegen en schadeloos te stellen 
voor iedere claim of eis van derden ten aanzien van een vermeende schending door zijn patent, 
copyright, merknaam of handelsmerk. Elke partij verplicht zich de andere partij bij te staan in de 
verdediging tegen een dergelijke claim.
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11. Beperkte garantie.

TARGET garandeert dat de geleverde service in overeenstemming is met de normen die in deze 
bedrijfstak gelden. Aangezien de service gebaseerd is op en afhankelijk is van Internet en het 
functioneren van Internetaansluitingen en de communicatie-infrastructuur buiten de macht en 
controle van TARGET om, geeft TARGET uitdrukkelijk geen garantie voor een ononderbroken 
bereikbaarheid van haar website, noch voor een ononderbroken verlenging van de service of een 
foutloze service. TARGET garandeert dat klanten die via de ALAMO link van het 
reserveringssysteem gebruik maken, kunnen rekenen op eenzelfde serviceniveau als de overige 
klanten van TARGET genieten. De Affiliate gaat ermee akkoord dat geen andere 
garantievoorwaarden gelden of worden opgesteld en dat zij geen verwachtingen van de door 
TARGET geleverde service hebben, anders dan de in deze Overeenkomst opgestelde 
voorwaarden.

12. Beperking van aansprakelijkheid.

De partijen gaan ermee akkoord, dat de totale aansprakelijkheid van elke partij voor elke geleden 
schade veroorzaakt door de andere partij verband houdende met deze Overeenkomst, ongeacht 
de rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheid, uitdrukkelijk wordt beperkt tot het aan de Affiliate 
te betalen bedrag (te voldoen volgens de door deze Overeenkomst bepaalde voorwaarden) 
gedurende de drie maanden die voorafgaand aan een gebeurtenis waarvoor deze 
aansprakelijkheid geldt.

De partijen gaan ermee akkoord dat van iedere aansprakelijkheid voor enige indirect geleden 
schade, uit deze Overeenkomst voortvloeiend, met nadruk wordt afgezien.

De voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet wanneer kan worden 
aangetoond, dat de geleden schade voortkomt uit opzettelijk wangedrag, wanbeheer of grove 
nalatigheid van de directie van de partij die de schade veroorzaakt heeft.

13. Termijn.

Deze Overeenkomst wordt van kracht vanaf het moment dat de partijen op de hieronder 
omschreven wijze akkoord zijn gegaan met deze overeenkomst voor een termijn van 12 
maanden. Deze Overeenkomst wordt daarna telkens automatisch verlengd voor een periode van 
12 maanden, tenzij de Overeenkomst door één van de partijen wordt ontbonden. Drie maanden 
na verzending van een verzoek om ontbinding kan de Overeenkomst als daadwerkelijk ontbonden 
worden beschouwd.
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14. Ontbinding.

De partijen kunnen deze Overeenkomst ontbinden wegens schending van de andere partij, door 
schriftelijk kennisgeving van dit besluit, waarbij een redelijke periode als uitlooptijd in acht moet 
worden genomen. Verder is TARGET eenzijdig gerechtigd de Overeenkomst op ieder willekeurig 
moment te ontbinden indien het aantal Gerealiseerde Transacties minder dan 5 per kwartaal 
bedraagt.

TARGET is gerechtigd deze Overeenkomst op ieder willekeurig moment na schriftelijke 
kennisgeving te ontbinden in geval van insolventie of faillissement van de Affiliate of wanneer 
TARGET goede redenen heeft om te veronderstellen dat een dergelijke situatie zal ontstaan.

Na ontbinding dient TARGET alle verschuldigde Affiliate Vergoeding aan de Affiliate te betalen 
binnen 30 dagen na de laatste dag van het kwartaal waarin de Transactie plaatsvond, tenzij het 
gaat om een bedrag van minder dan € 25. De Affiliate gaat ermee akkoord dat zij geen recht heeft 
op enige compensatie als gevolg van of verband houdende met de ontbinding.

De paragrafen over aansprakelijkheid, garantie, intellectueel eigendom en vertrouwelijkheid blijven 
na ontbinding van deze Overeenkomst van kracht.

15. Diverse Bepalingen.

15.1 Deze Overeenkomst dient in overeenstemming met de Nederlandse wet te worden 
geïnterpreteerd. Alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende onenigheden zullen worden 
onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde Amsterdamse Rechtbank.

15.2 Geen van de partijen is gerechtigd om deze Overeenkomst aan derden over te dragen of te 
tonen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere partij. TARGET 
behoudt wel het recht om deze Overeenkomst over te dragen of te tonen aan iedere 
dochteronderneming of bedrijf binnen het TARGET concern.

15.3 Iedere in deze Overeenkomst genoemde verplichte kennisgeving dient onder 
bovengenoemde condities naar het wettige adres van alle partijen te worden toegezonden. 
De schriftelijke kennisgeving mag per e-mail plaatsvinden. Iedere schriftelijke kennisgeving 
mag de werkdag na de dag van verzending als ontvangen worden beschouwd wanneer het 
bericht per geregistreerde postbezorgings- of koeriersdienst is verzonden, waarvan een 
gedagtekend bewijs van ontvangst kan worden getoond.

15.4Deze Overeenkomst vormt de volledige Overeenkomst tussen de partijen en heeft voorrang 
op alle afspraken die betrekking hebben op de activiteiten waarover middels deze 
Overeenkomst een overeenstemming geldt.

15.5 Geen van de partijen onthult vertrouwelijke informatie, toevertrouwd door de andere partij 
gedurende of betrekking hebbende op deze Overeenkomst . Vertrouwelijke informatie is ook 
software of informatie betreffende door TARGET gebruikte of ter beschikking gestelde 
software, zowel als informatie betreffende de bedrijfsstructuur van TARGET en zijn 
prijsbeleid, informatie door één van de partijen aangemerkt als vertrouwelijk en informatie 
door de andere partij redelijkerwijs beschouwd als zijnde vertrouwelijk.

15.6 Het is de affiliate niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
TARGET een campagne te starten gericht op het buitenland.
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15.7 Zoekpolicy. Het is Affiliates niet toegestaan om:
• Te bieden op merknaam
• Te bieden op merknaam en generieke termen
• De mernknaam te gebruiken in zoekmachine campagnes
• Alamo.nl, goalamo.nl te gebruiken als weergave URL
• Een URL te gebruiken met daarin de merknaam

Het bovenstaande omvat Alamo, Alamo.nl, goalamo.nl en de daarvan afgeleide typfouten, 
inclusief, maar niet gelimiteerd tot Alomo, Allomo, Alumo and Allumo.
Er kan alleen afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

De partijen verklaren deze Overeenkomst te hebben gelezen en volledig te hebben begrepen en 
dat dit is uitgevoerd door hun daartoe volledig bevoegde vertegenwoordiger.

TARGET BENELUX B.V. AFFILIATE

Naam: Marjolein Fraanje, General Manager Naam:

Datum: <datum aanvraag affiliate> Datum:

Plaats: Vleuten Plaats: 

Adres:Hof ter Weydeweg 10b, 3451ST, Vleuten Adres:

Handtekening <digitaal ondertekend> Handtekening: <digitaal ondertekend>
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Annex A: Vergoedingsoverzicht

De indeling van de Affiliate Vergoeding vindt plaats op staffelbasis. 

Minimaal p/jaar Maximaal p/jaar Affiliate 
Vergoeding

Voorwaarde

1 10 6%
11 20 8%
21 50 10%
>51 Op aanvraag In overleg vindt indeling plaats

U dient zelf een aanvraag in te dienen als u denkt in aanmerking te komen voor een hogere staffel. 
Alamo behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een hogere staffel zonder opgaaf van reden te 
weigeren. 
Alamo kan u een lagere staffel toewijzen indien zij hier reden toe ziet. 
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