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Artikel 1 - Definities 

De volgende definities zijn in deze voorwaarden van toepassing: 

1. Affiliate Advertentie: elke advertentie met daarin de Affiliate Link op de Affiliate Social Media 
Account(s) of de Affiliate Website(s) die Neoderma of de Producten promoot en door de Affiliate is 
gecreëerd en elektronisch is openbaargemaakt; 

2. Affiliate: iedere natuurlijke persoon vanaf achttien (18) jaar of iedere rechtspersoon die deze 
voorwaarden heeft aanvaard en wiens aanmelding op de Neoderma Affiliateprogramma Website 
door Neoderma is geaccepteerd;  

3. Affiliate Dashboard: de persoonlijke elektronische omgeving die de Affiliate via zijn account op de 
Neoderma Affiliateprogramma Website kan bezoeken; 

4. Affiliate-ID: het identificatienummer dat is opgenomen in de Affiliate Link; 
5. Affiliate Link: een elektronische link naar de Neoderma Website die de Affiliate via het Affiliate 

Dashboard verkrijgt en zijn Affiliate-ID bevat; 
6. Affiliate Social Media Account: een social media-account van de Affiliate die de Affiliate heeft 

vermeld in het aanmeldingsformulier bij het registreren op de Neoderma Affiliateprogramma Website; 
7. Affiliate Website: een gebruiksklare website die door de Affiliate is ontwikkeld en die de Affiliate 

heeft vermeld in het aanmeldingsformulier bij het registreren op de Neoderma Affiliateprogramma 
Website; 

8. AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 
9. Content: het goedgekeurde marketingmateriaal voor het Neoderma Affiliateprogramma, met inbegrip 

van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen en banners, die via de Neoderma Affiliateprogramma 
Website kunnen worden gedownload; 

10. Cookietijd: de instelling door Neoderma van de First-Party Cookie die bepaalt hoe lang de cookie 
actief blijft op de computer van de Klant; 

11. First-Party Cookie: een klein (tekst-)bestand dat op de computer van de Klant wordt geplaatst als 
gevolg van een bezoek door de Klant aan de Neoderma Website via de Affiliate Link; 

12. Klant: iedere klant die via de Affiliate Link toegang krijgt tot de Neoderma Website; 
13. Last Cookie Counts: het principe dat de verkoop wordt toegerekend aan het laatste 

marketingkanaal via welke de Klant toegang heeft gekregen tot de Neoderma Website; 
14. Neoderma: NEODERMA AMSTERDAM B.V., met haar statutaire zetel te Amsterdam, Nederland, en 

kantoorhoudende aan de Herengracht 282 (1016 BX) in Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69831750; 

15. Neoderma Affiliateprogramma: het affiliateprogramma van Neoderma; 
16. Neoderma Affiliateprogramma Website: affiliates.neoderma.com; 
17. Neoderma Merken: alle woord- en beeldmerken met betrekking tot het Neoderma-merk en de 

Producten, alsook alle andere onderscheidingstekens die daarmee verband houden; 
18. Neoderma Website: de website van Neoderma waar de Klant naartoe wordt geleid door op uw 

Affiliate Link te klikken, bijvoorbeeld, www.neoderma.com, www.neoderma.us, www.neoderma.asia, 
www.neoderma.ae of www.neoderma.eu; 

19. Persoonsgegevens: zoals gedefinieerd in de AVG; 



 
 
 
 
 
 

 

20. Producten: alle Producten die op de Neoderma Website worden aangeboden; 
21. Vertrouwelijke informatie: de informatie zoals vermeld in artikel 9.1; 
22. Verwerkingsverantwoordelijke: zoals gedefinieerd in de AVG. 

 

Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie 

1. Iedere natuurlijke persoon vanaf achttien (18) jaar of iedere rechtspersoon die een Affiliate Website 
of een Affiliate Social Media Account bezit, kan zich aanmelden als Affiliate voor het Neoderma 
Affiliateprogramma. 

2. Aanmelding als Affiliate houdt in dat u deze voorwaarden en de verplichting tot naleving van deze 
voorwaarden aanvaardt. 

3. Om zich als Affiliate aan te melden, dient de Affiliate de volgende stappen te doorlopen: 
a) een account aanmaken op de Neoderma Affiliateprogramma Website en het 

aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid invullen; 
b) deze voorwaarden accepteren; en 
c) door Neoderma worden toegelaten als Affiliate. 

4. Neoderma stelt u per e-mail op de hoogte of u al dan niet bent toegelaten als Affiliate van het 
Neoderma Affiliateprogramma. Vanaf het moment dat u dit e-mailbericht hebt ontvangen, bent u door 
Neoderma toegelaten als Affiliate van het Neoderma Affiliateprogramma en hebt u recht op het 
ontvangen van commissie. 

5. Neoderma heeft te allen tijde het recht om een aanmelding zonder opgave van redenen te weigeren. 
Indien uw aanvraag wordt geweigerd, is Neoderma geen commissie verschuldigd voor de periode tot 
aan de weigering en daarna. 

6. Neoderma zal uw aanmelding in ieder geval weigeren, indien de Affiliate Website(s) of Affiliate Social 
Media Account(s) die u in het aanmeldingsformulier hebt vermeld tijdens het registreren: 

a) een seksueel, pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft/hebben; 
b) op enigerlei wijze in strijd is/zijn met de openbare orde en/of de goede zeden; 
c) discrimineert/discrimineren op grond van ras, geslacht, geloof en/of levensovertuiging; 
d) een loyalty-programma of cash-back-constructie inhoudt/inhouden; 
e) betrokken is/zijn bij illegale activiteiten of deze bevordert; 
f) afbreuk kan/kunnen doen aan de naam en reputatie van Neoderma; 
g) intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van Neoderma of enige 

derde schendt/schenden of daartoe de mogelijkheid biedt/bieden; 
h) de naam Neoderma of variaties daarvan in de domeinnaam of gebruikersnaam 

heeft/hebben opgenomen; 
i) niet over (eigen) content beschikt/beschikken; 
j) reeds met een andere account is geregistreerd op de Neoderma Affiliateprogramma 

Website. 
Of een van deze omstandigheden al dan niet van toepassing is, is exclusief ter beoordeling van 
Neoderma. 
7. Uw aanmelding en account op de Neoderma Affiliateprogramma Website zijn persoonlijk en niet-

overdraagbaar. 
 

Artikel 3 – Gebruik 

1. Neoderma verleent de Affiliate hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht de Neoderma 
Merken, de Content en de Affiliate Link te gebruiken op de Affiliate Website(s) en in berichten op de 
Affiliate Social Media Account(s), gedurende de periode waarin de Affiliate is toegelaten tot het 
Neoderma Affiliateprogramma, overeenkomstig deze voorwaarden en uitsluitend met het doel 
Neoderma en de Producten te promoten in het kader van het Neoderma Affiliateprogramma. 

2. De Affiliate dient daarbij alle richtlijnen van Neoderma en de mogelijk van tijd tot tijd gegeven 
instructies van Neoderma voor het gebruik van de Neoderma Merken, de Content en de Affiliate Link 
van Neoderma onmiddellijk op te volgen. 

3. De Affiliate dient op geen enkele wijze wijzigingen aan te brengen in de Neoderma Merken of de 
Content van Neoderma of deze op een wijze te gebruiken die misleidend of anderszins schadelijk is 
voor Neoderma, de Neoderma Merken en/of de Producten. 

4. De Affiliate erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten van Neoderma, met inbegrip van doch niet 
beperkt tot de Neoderma Merken, de Content en de Producten, het exclusieve eigendom zijn en 
blijven van Neoderma. 

5. Onverminderd het bepaalde in dit artikel 3, dient de Affiliate de intellectuele eigendomsrechten en 
alle overige exclusieve rechten van Neoderma en derden volledig te respecteren. 



 
 
 
 
 
 

 

6. Het is de Affiliate niet toegestaan de Neoderma Merken of daarmee overeenstemmende elementen 
te gebruiken in de domeinnaam van de Affiliate Website(s), in de gebruikersnaam van de Affiliate 
Social Media Account(s) of als zoekwoord ten behoeve van advertentieprogramma’s, met inbegrip 
van maar niet beperkt tot Google Adwords, zoekmachines en andere online platformen. 

7. Geen enkele Affiliate Website of Affiliate Social Media Account mag bij het publiek de indruk wekken 
dat deze eigendom van Neoderma is, of door Neoderma is ontwikkeld of wordt beheerd, of dat 
Neoderma daarvoor verantwoordelijk is. De Affiliate maakt duidelijk dat de Producten die via de 
Affiliate Website(s) of de Affiliate Social Media Account(s) worden gepromoot, door Neoderma en 
niet door de Affiliate worden verkocht. 

8. De Affiliate dient in elke Affiliate Advertentie op duidelijke en ondubbelzinnige wijze aan te geven dat 
de Affiliate Advertentie een advertentie betreft voor de promotie van Neoderma en/of de Producten 
en dat de Affiliate een vergoeding ontvangt indien de Klant via de Affiliate Link een Product koopt. 

9. De Affiliate dient in elke Affiliate Advertentie duidelijk aan te geven dat de Klant naar de Neoderma 
Website wordt geleid wanneer hij of zij op de Affiliate Link klikt. 

10. De Affiliate dient ervoor te zorgen dat de prijzen en/of beschikbaarheid van de Producten die 
(eventueel) staan vermeld op de Affiliate Website of in de Affiliate Advertentie op ieder moment in 
overeenstemming zijn met de prijzen en beschikbaarheid zoals deze op de Neoderma Website zijn 
vermeld. 

11. De Affiliate dient zich te onthouden van handelingen of nalatigheden waarmee Neoderma en/of de 
Affiliate mogelijk in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

12. Nadat de Affiliate in overeenstemming met artikel 2 is toegelaten tot het Neoderma 
Affiliateprogramma, dient de Affiliate geen wijzigingen aan te brengen in (de content van) de Affiliate 
Website(s) of de Affiliate Social Media Account(s) voor zover één van de in artikel 2.6 genoemde 
weigeringsgronden van toepassing is of voor zover de Affiliate Website(s) of de Affiliate Social Media 
Account(s) voor een ander doeleinde wordt of worden gebruikt. 

13. De Affiliate Advertenties dienen geen content te bevatten en dienen niet op zodanige wijze door de 
Affiliate te worden gebruikt, dat deze voldoen aan de in artikel 2.6 a) t/m i) genoemde criteria.  

14. Indien de Neoderma Website of het Neoderma Affiliateprogramma naar het oordeel van Neoderma 
op enige wijze wordt beïnvloed door het gebruik van de Affiliate Link of het account van de Affiliate 
op de Neoderma Affiliateprogramma Website, is Neoderma gerechtigd de Affiliate Link en/of het 
account van de Affiliate te deactiveren. 

15. Het is de Affiliate niet toegestaan om: 
a) direct of indirect Producten bij Neoderma te kopen via de Affiliate Link; 
b) Neoderma of de Producten te promoten via ongevraagde elektronische communicatie per e-

mail, sms, privéberichten of een vergelijkbaar medium ('spam’); 
c) Producten te promoten indien dit op basis van geldende wet- en regelgeving niet is 

toegestaan; 
d) Neoderma of de Producten te promoten of de Neoderma Merken, Content of Affiliate Link te 

gebruiken op andere websites of social media-accounts of in andere elektronische media 
dan op de Affiliate Website(s) of Affiliate Social Media Account(s); 

e) de Affiliate Website(s) of Affiliate Social Media Account(s) te verkopen of anderszins over te 
dragen zonder Neoderma hiervan op de hoogte te stellen; 

f) te proberen het bezoek van Klanten aan de Neoderma Website op enige wijze te 
onderscheppen (onder andere via software die door de Affiliate bewust of onbewust is 
geïnstalleerd op de eigen computer) om zodoende onrechtmatig commissie te verkrijgen; 

g) de Neoderma Website te tonen op de Affiliate Website(s) door middel van pop-ups, pop-
under, site overlay, iFrame/framing of vergelijkbare technieken; 

h) advertentieprogramma’s en/of displaynetwerken, met inbegrip van maar niet beperkt tot 
Google Adwords, op zoekmachines en andere online platformen in te zetten met de intentie 
Klanten rechtstreeks van de zoekmachine of online platform naar de Neoderma Website te 
sturen; 

i) een uniek identificatiemiddel in de Affiliate Link op te nemen. 
16. Op verzoek van Neoderma dient de Affiliate inzicht te geven in zijn of haar activiteiten met betrekking 

tot de promotie van Neoderma en de Producten.  
17. Op verzoek van Neoderma dient de Affiliate (bepaalde) Content onmiddellijk te verwijderen en/of te 

wijzigen. Indien een derde de Affiliate benadert vanwege een vermeende inbreuk op zijn/haar 
(intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Content, dient de Affiliate de betreffende 
Content onmiddellijk te verwijderen en Neoderma hiervan onverwijld per e-mail op de hoogte te 
stellen via legal@neoderma.com. Neoderma staat niet garant voor de juistheid of rechtmatigheid van 
de Content. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Artikel 4 - Commissie 

1. Neoderma gebruikt een First-Party Cookie die een Cookietijd heeft van vierentwintig (24) uur om de 
verkoop door Klanten van de Producten en andere handelingen van de Klanten op de Neoderma 
Website te monitoren. 

2. Met toepassing van het Last Cookie Counts-principe heeft de Affiliate recht op een commissie voor 
alle Klanten die: 

i) de Neoderma Website bezoeken via de Affiliate Link; 
ii) het gebruik van de First-Party Cookie door Neoderma op de Neoderma Website binnen de 

Cookietijd accepteren; en 
iii) binnen de Cookietijd Producten van Neoderma kopen op de Neoderma Website of een andere 

activiteit verrichten op de Neoderma Website, die onder de activiteiten valt die van tijd tot tijd door 
Neoderma worden gespecificeerd. 

Om recht op commissie te hebben voor de verkoop van Producten door Klanten op de Neoderma 
Website, moet tevens aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 
iv) de desbetreffende Klanten hebben Neoderma betaald voor de desbetreffende Producten; 
v) de desbetreffende Klanten hebben de desbetreffende Producten niet binnen de 

herroepingstermijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten geretourneerd; en 
vi) de betaling voor de desbetreffende Producten door de Klanten aan Neoderma is onherroepelijk 

geworden. 
3. Gelieve contact op te nemen met Neoderma's affiliate manager via affiliates@neoderma.com voor de 

meest actuele informatie over de activiteiten van Klanten waarvoor de Affiliate commissie kan 
ontvangen en de van toepassing zijnde commissietarieven. 

4. Indien de Affiliate niet overeenkomstig de hierin opgenomen voorwaarden handelt, kan Neoderma de 
betaling van de commissie gedurende de periode van overtreding door de Affiliate en 14 (veertien) 
dagen daarna inhouden. 

5. De gegevens die op het Affiliate Dashboard zijn vermeld, dienen als bewijs tussen de Affiliate en 
Neoderma voor de weergaven, klikken, unieke klikken, dubbele klikken, doorklik-ratio, ongeldige 
klikken, conversie/verkoop, vergoeding per klik, vergoeding per duizend, opbrengst, datum van 
conversie/verkoop, klikdatum, aanbodnaam, aanbod-ID, soort opbrengst, conversie-IP, sessie-IP, 
transactie-ID, merk, browser, drager, stad, land, apparaattype, useragent, taal, OS-versie, platform, 
regio, ISP, valuta, verkoop en andere activiteiten van Klanten op de Neoderma Website, en voor de 
ontvangen betalingen via het Neoderma Affiliateprogramma. 
 

Artikel 5 – Betaling 

1. Betaling van de commissie aan de Affiliate door Neoderma vindt elke 14 (veertien) dagen plaats, 
veertien (14) kalenderdagen na de desbetreffende activiteit van de Klant of nadat Neoderma de 
betaling voor de desbetreffende Producten heeft ontvangen. Neoderma betaalt de commissie aan de 
Affiliate via één van de betaalmethodes die op de Neoderma Affiliateprogramma Website zijn 
vermeld. Alle kosten in verband met deze betaling zijn voor rekening van de Affiliate. 

2. Neoderma is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Affiliate verschuldigd is te verrekenen 
met hetgeen de Affiliate aan Neoderma verschuldigd is. 
 

Artikel 6 – Beëindiging van de samenwerking 

1. Neoderma is te allen tijde gerechtigd om de samenwerking met de Affiliate per e-mail te beëindigen 
en het account van de Affiliate op de Neoderma Affiliateprogramma Website te deactiveren en te 
verwijderen, maar in ieder geval indien: 

i) de Affiliate Neoderma of de Producten naar oordeel van Neoderma niet langer met gebruik van de 
Affiliate Link promoot; of 

ii) het Neoderma Affiliateprogramma is beëindigd. 
2. De Affiliate is te allen tijde gerechtigd om de samenwerking met Neoderma te beëindigen door een e-

mail te sturen naar affiliates@neoderma.com. 
3. Indien de samenwerking tussen Neoderma en de Affiliate wordt beëindigd: 

a) wordt de Affiliate Link per direct gedeactiveerd; 
b) is Neoderma gerechtigd het account van de Affiliate op de Neoderma Affiliateprogramma 

Website te deactiveren en te verwijderen; 
c) is de Affiliate onverminderd artikel 6.4 niet of niet langer gerechtigd commissie te ontvangen 

voor de verkoop van Producten of voor activiteiten die na beëindiging door Klanten zijn 
uitgevoerd op de Neoderma Website; 



 
 
 
 
 
 

 

d) dient de Affiliate de Content, de Neoderma Merken en de Affiliate Link onmiddellijk te 
verwijderen van elke Affiliate Website, Affiliate Social Media Account en Affiliate 
Advertentie. 

4. Indien de samenwerking tussen Neoderma en de Affiliate is beëindigd overeenkomstig artikel 6, is de 
Affiliate slechts gerechtigd commissie te ontvangen voor de verkoop van Producten waarvoor 
Neoderma de betaling van de Klant heeft ontvangen vóór de datum van de beëindiging van de 
samenwerking, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4. 

5. Onverminderd het bepaalde in dit artikel 6, is de Affiliate niet gerechtigd tot enige betaling, 
compensatie of (schade)vergoeding van Neoderma in verband met de beëindiging van de 
samenwerking tussen Neoderma en de Affiliate, en de Affiliate doet hierbij afstand van enig recht op 
betaling, compensatie of (schade)vergoeding dienaangaande. 
 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 

1. De Affiliate garandeert dat de Affiliate alle toepasselijke wet- en regelgeving en deze voorwaarden 
zal naleven. 

2. De Affiliate vrijwaart Neoderma voor alle aanspraken, schade en kosten van welke aard dan ook, die 
voortvloeien uit of verband houden met het niet-naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving of 
één of meerdere verplichtingen uit deze voorwaarden door de Affiliate. 

3. De Affiliate is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn of haar gebruik, de ontwikkeling en 
instandhouding, het functioneren en de inhoud van iedere Affiliate Website, Affiliate Social Media 
Account en Affiliate Advertentie. De Affiliate vrijwaart Neoderma voor alle aanspraken, schade en 
kosten dienaangaande. 

4. De Affiliate zal voldoen aan alle verplichtingen uit de toepasselijke fiscale wetgeving en vrijwaart 
Neoderma voor alle aanspraken, schade, vorderingen, kosten, boetes of naheffingen 
dienaangaande. 

5. De Affiliate zal zich niet voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Neoderma en zal geen 
toezeggingen doen of verbintenissen aangaan voor rekening van of namens Neoderma. De Affiliate 
vrijwaart Neoderma voor alle aanspraken, schade en kosten van welke aard dan ook als gevolg van 
niet-naleving van dit artikel 7.5 door de Affiliate. 

6. Behalve ingeval van opzet of grove schuld van Neoderma, is Neoderma op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard dan ook in verband met deelname aan het 
Neoderma Affiliateprogramma door de Affiliate, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade en 
kosten als gevolg van het niet voldoende functioneren van de Neoderma Website of van de 
Neoderma Affiliateprogramma Website en andere technische defecten. Ingeval deze uitsluiting van 
aansprakelijkheid door een daartoe bevoegde rechter nietig wordt verklaard, zal de aansprakelijkheid 
van Neoderma het totaalbedrag van de commissies die Neoderma aan de Affiliate heeft betaald 
gedurende de drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die de schade en/of de kosten 
heeft veroorzaakt niet overschrijden. 
 

Artikel 8 – Gegevensbescherming 

1. Neoderma is de Verwerkingsverantwoordelijke van de Persoonsgegevens die zijn verzameld via het 
plaatsen van de First-Party Cookie door Neoderma op de Neoderma Website en Neoderma is enkel 
en alleen verantwoordelijk voor deze Persoonsgegevens. De Affiliate is de 
Verwerkingsverantwoordelijke van alle Persoonsgegevens die door enige Affiliate Website of Affiliate 
Social Media Account worden verzameld en de Affiliate is enkel en alleen verantwoordelijk voor het 
verwerken van deze Persoonsgegevens. Neoderma is niet de Verwerkingsverantwoordelijke van 
deze Persoonsgegevens en is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor het verwerken van deze 
Persoonsgegevens. 

2. De Affiliate dient in het kader van zijn activiteiten onder het Neoderma Affiliateprogramma te voldoen 
aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en telecommunicatie, met 
inbegrip van maar niet beperkt tot de AVG, de Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. De Affiliate vrijwaart Neoderma voor alle 
aanspraken, schade en kosten van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of verband houden met 
het niet-naleven van deze wet- en regelgeving door de Affiliate. 
 

Artikel 9 - Vertrouwelijkheid 

1. De Affiliate betracht strikte geheimhouding tijdens en na de samenwerking tussen de Affiliate en 



 
 
 
 
 
 

 

Neoderma met betrekking tot alle informatie die Neoderma aan de Affiliate verstrekt in het kader van 
het Neoderma Affiliateprogramma. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, informatie 
betreffende promotiecampagnes, klanten, prijzen en verkopen van Neoderma (“Vertrouwelijke 
Informatie”). 

2. De Affiliate gebruikt de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend voor het doel waarvoor deze door 
Neoderma is verstrekt, en Affiliate heeft in geen enkel opzicht het recht (i) de Vertrouwelijke 
Informatie te commercialiseren of exploiteren of (ii) de Vertrouwelijke Informatie (geheel of 
gedeeltelijk) aan derden te verkopen of te openbaren. 

3. De Affiliate onderneemt alle redelijke stappen om de veilige opslag en het veilige gebruik van de 
Vertrouwelijke Informatie te garanderen. 

4. De Affiliate beperkt de toegang tot de Vertrouwelijke Informatie tot werknemers die redelijkerwijs 
toegang moeten hebben tot de Vertrouwelijke Informatie ten behoeve van het Neoderma 
Affiliateprogramma. 

5. Op schriftelijk verzoek van Neoderma retourneert de Affiliate de Vertrouwelijke Informatie, met 
inbegrip van alle kopieën en materialen waarin de Vertrouwelijke Informatie is opgenomen.  

6. De Affiliate vrijwaart Neoderma voor alle aanspraken, schade en kosten die voortvloeien uit het 
gebruiken en/of bekendmaken van de Vertrouwelijke Informatie in strijd met deze voorwaarden door 
de Affiliate of een derde aan wie de Affiliate de Vertrouwelijke Informatie beschikbaar heeft gesteld. 
Deze vrijwaring van de Affiliate blijft na de beëindiging van de samenwerking tussen de Affiliate en 
Neoderma van kracht. 
 

Artikel 10 – Diversen 

1. Neoderma is te allen tijde gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen. Neoderma dient de Affiliate 
hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Indien de Affiliate de samenwerking niet binnen veertien (14) 
dagen na ontvangst van deze e-mail onder de gewijzigde voorwaarden beëindigt, wordt de Affiliate 
geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard. 

2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar worden verklaard, is 
Neoderma gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de 
aard en de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benaderen zonder zelf nietig of 
vernietigbaar te zijn.  

3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
4. Alle geschillen in verband met deze voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter te Amsterdam., onverminderd het recht op beroep en cassatieberoep. 


