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Preambule
W4F GmbH, een onderneming van de Fintech Payment Solutions Group, exploiteert een elektronisch platform (“Marktplaats” – in de praktijk Market Place genoemd) dat online handelaren,
lokale detailhandelaren en andere bedrijven en instellingen (“Partners”) gebruiken om goederen
en diensten te verkopen aan klanten (“Klanten”). De volgende Algemene Voorwaarden (“AV”)
regelen het gebruik van de marktplaats door de partners.
A. Algemene bepalingen
01. Contractpartners en toepassingsgebied
1.1 De contractpartner van de partner is W4F GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München
(“Platformexploitant”).
1.2 De AV zijn van toepassing op alle partners die geregistreerd zijn vanaf de hierboven vermelde datum van online publicatie of op reeds bestaande partners die met de geldigheid ervan
hebben ingestemd.
1.3 Overeenkomsten voor de aankoop van goederen en diensten door middel van de marktplaats worden uitsluitend rechtstreeks gesloten tussen de partner en zijn klanten. De op de

marktplaats gepubliceerde advertenties vormen in geen geval aanbiedingen van de exploitant
van het platform. De exploitant van het platform is noch makelaar noch vertegenwoordiger van
de partners, noch koper of verkoper van de goederen en diensten die op de marktplaats worden
aangeboden. De partners zijn exclusief verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties op
de marktplaats, de naleving van de wettelijke markeringsverplichtingen, de verplichte wettelijke
informatie- en bevestigingsverplichtingen bij verkoop op afstand, de informatieverplichting betreffende het wettelijke herroepingsrecht en de inhoud van hun algemene voorwaarden, evenals
alle andere verplichtingen in verband met de initiatie, uitvoering en afwikkeling van contracten
tussen klanten en partners.
1.4 Algemene voorwaarden of andere afwijkende voorwaarden van de partner zijn slechts van
toepassing indien de exploitant van het platform deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
De geldigheid van individuele voorwaarden of clausules van de partner die afwijken van of een
aanvulling vormen op deze AV is uitgesloten, zelfs indien de exploitant van het platform daartegen geen bezwaar heeft gemaakt.
02. Registratie en afsluiting van het contract
2.1 Het gebruik van de marktplaats vereist een registratie van de partner inclusief de aanvaarding van deze AV. De registratie vindt uitsluitend online plaats via de website www.wee.com of
op de app voor mobiele apparaten (“App”). De partner moet het inschrijvingsformulier volledig,
zorgvuldig en naar waarheid invullen.
2.2 De registratie houdt tevens aanvaarding in van de Algemene Voorwaarden van Mangopay
S.A., Luxemburg (“Mangopay” www.mangopay.com) als aanbieder van betalingsdiensten en van
dedified Germany UG (“dedified” www.dedified.com) als technische dienstverlener van de platformexploitant.
2.3 Een registratie als vennoot is alleen mogelijk voor ondernemers in de zin van § 14 BGB
(Duits Burgerlijk Wetboek).
2.4 Na het indienen van de registratie ontvangen de partners op het door hen opgegeven
e-mailadres een e-mail met een link om de registratie te bevestigen. Er komt pas een overeenkomst tot stand tussen de partner en de exploitant van het platform wanneer deze link wordt
aangeklikt om aan te geven dat de partner voldoet aan de gebruiksvoorwaarden. Aanvaarding
van de aangevraagde registratie kan door de platformexploitant zonder opgave van redenen
worden geweigerd.
03. Partnersectie, inactiviteit
3.1 Na voltooiing van de registratie wordt de persoonlijke gebruikerssectie van de partner
(“Partnersectie”) op de Marktplaats geactiveerd. Bovendien krijgt de partner, na het succesvol
opzetten van de betaalrekening bij de aanbieder van de betalingsdiensten, via de partnersectie
toegang tot zijn betaalrekening (“Betaalrekening”) voor de verwerking van betalingstransacties.
Partners kunnen met hun gebruikersnaam en wachtwoord toegang krijgen tot hun betaalrekening via de app of via de website www.wee.com. Gebruikersnaam en wachtwoord worden door
de partner bepaald tijdens de registratieprocedure. De platformexploitant kan geen gegevens in
de partnersectie wijzigen.
3.2 De platformexploitant ziet toe op de naleving van de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Details worden geregeld in de verklaring inzake gegevensbescherming, waarvan kennis moet worden genomen bij de inschrijving.
3.3 De platformexploitant kan in de volgende gevallen de partnersectie zonder voorafgaande
kennisgeving geheel of gedeeltelijk deactiveren:

- de deactivering is in het veronderstelde belang van de partner (bijv. in geval van on		
rechtmatig gebruik door derden),
- er bestaat gerede twijfel over de vraag of de partner zijn contractuele verplichtingen 		
nakomt,
- er bestaat een redelijk vermoeden dat de partner de partnersectie op illegale wijze ge
bruikt of heeft gebruikt, d.w.z. voor illegale of immorele doeleinden, of dat hij/zij de plat
formexploitant, klanten of andere derden schade berokkent.
3.4 De partner wordt onmiddellijk van iedere deactivering op de hoogte gesteld. De deactivering
kan worden gehandhaafd totdat de reden voor de deactivering niet langer van toepassing is.
3.5 Indien de partner verantwoordelijk is voor de reden van de deactivering, kan hem/haar een
onkostenvergoeding van maximaal € 50 in rekening worden gebracht voor de deactivering en
activering, alsmede eventuele verdere kosten van de platformexploitant. De partner heeft de
mogelijkheid om aan te tonen dat er minder of geen schade of kosten zijn ontstaan; in dat geval
wordt het honorarium of de onkostenvergoeding dienovereenkomstig verminderd.
3.6 Indien geen activiteiten van de partner in de partnersectie kunnen worden vastgesteld gedurende een periode van meer dan 12 opeenvolgende maanden, is de platformexploitant gerechtigd onkosten in rekening te brengen in overeenstemming met de toepasselijke tabel. Indien er
gedurende meer dan 12 maanden geen tegoed beschikbaar is op de betaalrekeningen, kan het
contract worden ontbonden.
04. Verplichtingen van de partner
4.1 Wijzigingen in persoonlijke of bedrijfsgerelateerde gegevens van de partner moeten onmiddellijk via de partnersectie worden uitgevoerd.
4.2 De partner zal alle veiligheidsinstructies en andere door de platformexploitant aanbevolen
zorgvuldigheidsplichten naleven, in het bijzonder om alle door hem/haar gebruikte apparatuur te
beschermen tegen onrechtmatige toegang door derden, om regelmatig back-ups van gegevens
te maken ter bescherming tegen gegevensverlies en om toegangsgegevens, wachtwoorden en
PIN zorgvuldig te bewaren en niet aan derden door te geven.
4.3 De partner is verplicht om de platformexploitant onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval
van verlies van toegangsgegevens of wachtwoorden of andere tekenen van misbruik van zijn/
haar partnersectie. Hij/zij kan ook rechtstreeks contact opnemen met Mangopay.
05. Kosten
Voor het gebruik van de marktplaats en de systemen weePay en weePayPLUS moet een vergoeding worden betaald. Vergoedingen zijn verschuldigd voor de betalingstransacties die zijn
gespecificeerd in de tarievenlijst, die deel uitmaakt van deze AV.
B. weePay en weePayPLUS
06. Betalingstransacties
6.1 Het gebruik van de marktplaats vereist deelname aan het door Mangopay aangeboden systeem voor betalingstransacties. De betalingstransacties worden uitsluitend door Mangopay uitgevoerd. Daartoe moet een betaalrekening worden geopend bij Mangopay, waaraan de partners
moeten meewerken. De details zijn opgenomen in de contractuele voorwaarden van Mangopay,
die bij de registratie moeten worden aanvaard. Bij het openen van de betaalrekening worden de
partners ondersteund door dedified, van wie de contractuele voorwaarden ook moeten worden
aanvaard.
6.2 Voor het gebruik van het systeem weePay is een afzonderlijke verklaring van de partner

vereist. Voor het gebruik worden kosten in rekening gebracht; de kosten worden vastgesteld
volgens de geldende tarievenlijst.
6.3 Desgevraagd moeten partners zich bij Mangopay identificeren om witwassen te voorkomen,
overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Mangopay. De vereiste documenten worden via
de app geüpload.
6.4 De betaalrekening wordt bijgehouden in “WEE”, d.w.z. op de marktplaats zelf worden euro’s
aangeduid als WEE. Eén WEE is één euro, één honderdste van een WEE is één eurocent. Op
tegoeden op de betaalrekening wordt geen rente gegeven.
6.5 Voor elke partner worden door Mangopay drie rekeningen bijgehouden. Een provisierekening, een PrePaid-rekening en een lopende rekening. Betaalde provisies op basis van verkopen
door deze partner op de marktplaats worden geboekt op de provisierekening. Op de PrePaid-rekening worden de tegoeden van de partner voor de cashback gestort indien de partner deelneemt aan weePayPLUS en de toegekende cashback wordt opgeroepen. Alle andere betalingstransacties van de partners worden geboekt op de lopende rekening.
07. weePayPLUS
7.1 Het gebruik van het cashbacksysteem weePayPLUS is optioneel en hiervoor is een aparte
verklaring van de partner nodig. Voor het gebruik worden kosten in rekening gebracht; de kosten worden vastgesteld volgens de geldende tarievenlijst.
7.2 Door gebruik te maken van weePayPLUS verplicht de partner zich tot het verlenen van
cashbacks aan klanten voor de door de partner te bepalen basistransacties. De cashback moet
ten minste 1,0% van de bruto-omzet van de basistransactie bedragen. De cashbackpercentages
worden gepubliceerd in de app en op de website www.wee.com. Als het bedrag van de cashback vier of meer cijfers achter de komma heeft, wordt het vierde cijfer na de komma naar boven
afgerond.
7.3 De cashback wordt onmiddellijk uitbetaald voor stationaire basistransacties. In het geval van
online basistransacties, na het verstrijken van eventuele wettelijke herroepingstermijnen. Uitbetalingen moeten ten minste 1/100 WEE bedragen. Bedragen die kleiner zijn dan 1/100 WEE
worden door de platformexploitant geregistreerd, aan de klant bekendgemaakt en uitbetaald
zodra het totale bedrag aan cashback meer dan 1/100 WEE bedraagt. Zodra de cashback op
de betaalrekening van de partner is bijgeschreven, kan deze niet meer worden teruggevorderd,
zelfs niet als de basistransactie wordt herroepen.
08. Klantenkaarten
8.1 Partners kunnen klantenkaarten (“weeCards”) van de platformexploitant afnemen en deze
onder potentiële klanten verdelen. weeCards kunnen in de vorm van fysieke klantenkaarten of
via een uitnodigingslink worden verstrekt.
8.2 De partner kan kosten maken bij de aanschaf van weeCards. weeCards zijn geen betaalkaarten.
09. Facturering
9.1. De platformexploitant verstrekt de partner maandelijks in de partnersectie een overzicht van
de met hem/haar verrichte transacties en de daarvoor betaalde vergoedingen.
9.2 De partner is zelf verantwoordelijk voor het opvragen en controleren van de verrekening.
9.3 De partner aanvaardt de verrekening uitdrukkelijk als bindend indien hij/zij niet binnen vier

weken nadat deze in de partnersectie ter beschikking is gesteld, bezwaar aantekent bij de platformexploitant.
9.4 Indien de partner buiten Duitsland gevestigd is, geschiedt de facturering door de platformexploitant zonder belasting over de toegevoegde waarde (btw). In dat geval zal de partner
de reverse-charge-regeling toepassen, een overeenkomstige levering in zijn/haar btw-aangifte
aangeven en de eventueel ontstane btw zelfstandig afdragen.
C. Overige bepalingen
10. Immateriële goederen, reclamemateriaal en andere voordelen
10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van auteursrechten, patenten, handelsmerken, domeinnamen enz., al dan niet geregistreerd) zijn eigendom van de platformexploitant
of zijn licentiegever.
10.2 Logo’s, merken, teksten en overige inhoud op de website www.wee.com of in de app worden beschermd door het merken- en auteursrecht. Partners mogen materialen, inhoud of merken van de platformexploitant niet gebruiken – geheel of gedeeltelijk – in welke vorm of op welke manier dan ook voor hun eigen doeleinden, in het bijzonder niet reproduceren, verspreiden,
verkopen, in licentie geven, distribueren, kopiëren, publiceren, streamen, publiekelijk uitvoeren
of weergeven, overdragen, vernieuwen, wijzigen, bewerken, vertalen, aanpassen of anderszins
gebruiken zonder toestemming.
10.3 Alle presentatie-, reclame-, trainings- en filmmateriaal, enz. (inclusief foto’s) van de platformexploitant of een onderneming die tot de groep behoort, vallen onder het auteursrecht. Ze
mogen niet door de partner worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van de platformexploitant, hetzij geheel of gedeeltelijk – in welke vorm dan ook – en mogen met
name niet worden gereproduceerd, verspreid, publiekelijk toegankelijk gemaakt of bewerkt, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan onder deze AV of ze door de platformexploitant specifiek voor
reclamedoeleinden aan de partner beschikbaar zijn gesteld.
10.4 De immateriële goederen die verband houden met het platform of de diensten ervan, in het
bijzonder de software, blijven eigendom van de exploitant van het platform of van de betreffende houder van de rechten. De partner krijgt een niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht om
deze rechten te gebruiken in overeenstemming met de overeenkomst, tijdelijk beperkt tot de
duur van zijn/haar registratie. De partner kan geen verdere rechten doen gelden.
10.5 Alle gratis reclamemateriaal en andere voordelen van de platformexploitant kunnen te allen
tijde met werking voor de toekomst worden herroepen.
10.6 De partner mag bij commerciële transacties niet de indruk wekken dat hij/zij namens de
platformexploitant optreedt. Het is hem/haar niet toegestaan handelingen te verrichten en/of
verplichtingen aan te gaan namens of in naam van de exploitant van het platform. In het bijzonder is het de partner niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
platformexploitant in te gaan op vragen in de pers over de platformexploitant of gelieerde ondernemingen, de contractuele producten, het distributiesysteem of andere diensten die verband
houden met dit contract. De partner is verplicht om alle persvragen in dit verband onverwijld
door te geven aan de exploitant van het platform.
10.7 De partner stemt ermee in dat de platformexploitant beschermde merken, zoals in het
bijzonder logo’s van het bedrijf of van producten of diensten van de partner in zijn website en de
app mag integreren. De integratie dient als referentie naar de partner en de organisatie van de
marktplaats. De partner stemt er ook mee in dat de platformexploitant foto’s van de bedrijfslocatie(s) of reclamefilms van de partner mag maken en publiceren.

11. Contractbreuk, aansprakelijkheid en vrijstelling
11.1 De partner zal schendingen van contractuele of wettelijke bepalingen onverwijld herstellen
nadat hij/zij er kennis van heeft genomen, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij/zij door de
platformexploitant is verzocht dit te doen.
11.2 De partner is aansprakelijk voor alle schade die de exploitant van het platform lijdt als gevolg van een opzettelijke schending van de contractuele of wettelijke bepalingen door de partner.
11.3 De partner verplicht zich ertoe de platformexploitant te vrijwaren van aansprakelijkheid in
geval van vorderingen die door derden tegen de platformexploitant worden ingesteld als gevolg
van verwijtbare schending door de partner van contractuele of wettelijke bepalingen. In het bijzonder verbindt de partner zich ertoe de redelijke en kenmerkende kosten, met name honoraria
van advocaten, gerechtskosten en andere kosten in verband met gerechtelijke procedures, die de
platformexploitant in dit verband redelijkerwijs heeft moeten maken, voor zijn/haar rekening te
nemen.
12. Garantie
12.1 De platformexploitant verbindt zich er jegens de partner toe de marktplaats te exploiteren
overeenkomstig de bepalingen van dit contract en met de nodige zorgvuldigheid, en streeft er te
allen tijde naar de onberispelijke beschikbaarheid van zijn diensten te waarborgen.
12.2 De platformexploitant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het ononderbroken en probleemloos functioneren van de diensten, zoals voor bepaalde transmissietijden en -snelheden,
de voortdurende bereikbaarheid van de website www.wee.com, de inhoud en de diensten die
door derden of andere partners worden geleverd, de absolute bescherming van de marktplaats
tegen ongeoorloofde toegang, de bescherming tegen schadelijke software, virussen, spamming,
Trojaanse paarden, phishing-aanvallen en andere criminele handelingen door derden, alsook het
verlies van gegevens ten gevolge van storingen.
12.3 Voor de eventuele uitvoering van technische maatregelen (server, capaciteitsbeperkingen,
onderhoud, beveiliging, app-updates, enz.) behoudt de platformexploitant zich het recht voor
om zijn diensten tijdelijk te beperken.
12.4 De platformexploitant neemt geen enkele garantie op zich voor de kredietwaardigheid van
de klanten, voor hun dienstverlening of voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien
uit de onderliggende transactie tussen de klant en de partner. De platformexploitant garandeert
ook niet dat een bepaald aantal klanten op de marktplaats is aangesloten.
13. Aansprakelijkheid van de platformexploitant
13.1 De platformexploitant is enkel aansprakelijk voor schade die de partner door de platformexploitant, een wettelijke vertegenwoordiger of officiële leveranciers wordt berokkend in geval
van opzet en grove nalatigheid. Uitgesloten van deze aansprakelijkheidsbeperking zijn schade
ten gevolge van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, alsmede de schending van kardinale
verplichtingen. Kardinale verplichtingen omvatten verplichtingen waarvan de niet-nakoming het
betreffende doel van de overeenkomst in gevaar zou brengen en op de nakoming waarvan de
partner zich derhalve rechtmatig kan beroepen.
13.2 De platformexploitant aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor de
inhoud, juistheid, volledigheid of actualiteit (met inbegrip van de beschikbaarheid van producten
en diensten) van de advertenties die door de partners worden aangemaakt, noch voor de afsluiting, uitvoering of afdwingbaarheid van een contract dat via de marktplaats tussen een partner
en een klant wordt gesloten. De platformexploitant is evenmin aansprakelijk voor de produc-

ten en diensten die op de marktplaats worden aangeboden (niet met het oog op garantie, noch
schadevergoeding, productaansprakelijkheid of andere wettelijke bepalingen).
14. Geheimhouding
De partner verplicht zich tot geheimhouding met betrekking tot vertrouwelijke informatie, product- en projectgeheimen waarvan hij bij de contractonderhandelingen en de uitvoering van
het contract kennis heeft gekregen. Vertrouwelijke informatie, product- en projectgeheimen zijn
door de platformexploitant als zodanig aangeduid, niet reeds publiekelijk bekend of reeds door
derden in strijd met contractuele of wettelijke voorschriften ter kennis van de partner gekomen.
15. Klachtenbehandeling, bemiddeling
15.1 Partners kunnen op de volgende manieren telefonisch, schriftelijk of in tekstvorm contact
opnemen met het klachtenmanagement van de platformexploitant:
Per post: W4F GmbH,
Beschwerdemanagement,
Leopoldstraße 244, 80807 München
Per e-mail: service.de@wee.com
15.2 De afhandeling van klachten gebeurt kosteloos. De partner ontvangt per e-mail schriftelijke informatie over de vraag of de klacht kan worden opgelost. Indien de klacht niet kan worden
verholpen, moet de informatie vergezeld gaan van een motivering.
15.3 Indien klachten van partners niet langs de onder lid 1 bedoelde weg kunnen worden opgelost, kan elke partij om een bemiddelingsprocedure verzoeken met het oog op de buitengerechtelijke beslechting van het geschil. De platformexploitant is bereid met de volgende bemiddelaars samen te werken om tot een buitengerechtelijke beslechting van geschillen met partners te
komen:
IHK MediationsZentrum
80323 München
E-mail: info@muenchen.ihk.de
Tel: +49 (89) 5116-0
15.4 De platformexploitant zal een billijk aandeel van de kosten van een bemiddelingsprocedure
betalen. De hoogte het billijke aandeel wordt vastgesteld op basis van een voorstel van de bemiddelaar, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante elementen van de zaak, in het
bijzonder de geldigheid van de betreffende vorderingen van de partijen bij het geschil, het gedrag van de partijen en de grootte en de financiële draagkracht van de partijen ten opzichte van
elkaar.
15.5 Bemiddelingsprocedures zijn vrijwillig. Het inleiden van een gerechtelijke procedure voor,
tijdens of na een bemiddelingsprocedure blijft onverlet. De platformexploitant zal te goeder
trouw deelnemen aan alle bemiddelingsprocedures die door partners worden ingeleid.
15.6 Op verzoek van de partner verzamelt de platformexploitant informatie over de werking en
de doeltreffendheid van de bemiddeling in verband tot zijn activiteiten voor of tijdens een bemiddeling.
16. Duur en beëindiging van de overeenkomst, gevolgen van beëindiging
16.1 Behoudens eventuele wijzigingen zijn deze AV voor onbepaalde tijd van toepassing.

16.2 De overeenkomst eindigt automatisch bij overlijden van de partner indien deze een natuurlijke persoon met ondernemersstatus is, of – in het geval van een rechtspersoon – bij zijn/haar
schrapping uit het handelsregister.
16.3 Een partner kan deze overeenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een
opzegtermijn van 30 dagen. De tekstvorm is hiervoor voldoende.
16.4 Het recht van beide partijen om de overeenkomst in geval van gegronde redenen zonder
opzegtermijn te beëindigen, blijft onverlet. Van een gegronde reden is
16.4.1 voor de platformexploitant, met name sprake indien
(i) er aanwijzingen bestaan dat de partner de diensten van de platformexploitant gebruikt voor
doeleinden die strijdig zijn met het contract of de wet;
(ii) een bevoegde rechtbank of autoriteit een definitief bevel uitvaardigt aan de platformexploitant om de levering van de diensten aan de partner stop te zetten;
(iii) er reden is om aan te nemen dat de partner bij het sluiten van de overeenkomst onjuiste of
onvolledige informatie heeft verstrekt;
(iv) de partner in gebreke blijft met betaling of nakoming na verscheidene aanmaningen;
(v) dwingende openbare belangen dit vereisen;
(vi) documenten en zendingen aan de partner worden geretourneerd met de aantekening “verhuisd”, “overleden”, “niet geaccepteerd”, “onbekend” of iets dergelijks en de partner de onjuiste
gegevens op verzoek niet binnen 30 dagen corrigeert;
(vii) de partner zijn/haar verplichtingen uit hoofde van artikel 4 niet binnen de gestelde termijn
nakomt, dezelfde of een vergelijkbare verwijtbare tekortkoming zich op een later tijdstip na de
niet-nakoming van de verplichting opnieuw voordoet;
(viii) de partnersectie wordt gedeactiveerd om redenen waarvoor de partner verantwoordelijk is
en de reden niet binnen 14 dagen na ontvangst van een desbetreffend verzoek wordt verholpen;
(ix) een insolventieprocedure tegen de partner wordt geopend, de opening wordt afgewezen
wegens ontoereikende activa, de partner insolvent wordt of een overeenkomstige verklaring van
insolventie wordt afgelegd in het kader van de executie.
16.4.2 Van een gegronde reden voor de partner is met name sprake indien:
(i) de platformexploitant opzettelijk een aanhoudende wezenlijke contractbreuk pleegt en deze
niet herstelt ondanks een schriftelijke waarschuwing met een door de partner gestelde redelijke
termijn;
(ii) een insolventieprocedure tegen de platformexploitant wordt geopend, de opening wordt
afgewezen wegens ontoereikende activa, de platformexploitant insolvent wordt of een overeenkomstige verklaring van insolventie wordt afgelegd in het kader van de executie.
16.5 In geval van beëindiging van de overeenkomst zullen de partijen hun vorderingen en verplichtingen onderling regelen. Alle op het ogenblik van de beëindiging van het contract nog
uitstaande verplichtingen van een partij moeten onmiddellijk worden vereffend.
17. Wijziging van de AV
17.1 De platformexploitant behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde te wijzigen
indien gerechtvaardigde belangen van de platformexploitant dit nodig maken. Wijzigingen worden in een passende vorm aan de partner bekendgemaakt en 30 dagen na verzending geacht te
zijn goedgekeurd, tenzij hiertegen bezwaar wordt gemaakt. Indien een partner bezwaar maakt
tegen een wijziging, heeft de platformexploitant het recht de contractuele relatie op correcte
wijze te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 10 werkdagen. De tekstvorm is
hiervoor voldoende.
17.2 De partner aanvaardt wijzigingen van de contractvoorwaarden om technische en operati-

onele redenen, voor zover deze voor de partner voordelig zijn of tot een slechts te verwaarlozen
vermindering van de prestatie leiden zonder de wezenlijke inhoud van de contractuele relatie
aan te tasten. Voorts zijn wijzigingen toegestaan die noodzakelijk worden als gevolg van wettelijke voorschriften (bijv. wetgeving tegen witwassen, controlewetgeving, belastingwetgeving,
enz.) of gerechtelijke bevelen.
18. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
18.1 Op deze AV is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van de collisieregels
en met uitsluiting van het recht van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken.
18.2 De niet-exclusieve bevoegde rechtbank voor geschillen in verband met deze AV is München.
19. Overige overeenkomsten
19.1 De partner stemt ermee in dat de platformexploitant met de partner communiceert via
e-mail of door mededelingen te publiceren op de actuele website, dan wel via de partnersectie.
De partner verplicht zich ertoe zijn/haar e-mailaccount zo in te richten en te onderhouden dat
elke communicatie ter kennis kan worden genomen.
19.2 Nevenafspraken, wijzigingen van of aanvullingen op deze AV, bijzondere bepalingen of andere contractuele documenten vereisen de tekstvorm om rechtsgeldig te zijn, onder voorbehoud
van strengere wettelijke bepalingen. Dit geldt ook voor het afzien van de vereiste tekstvorm.
19.3 De platformexploitant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor derden in te schakelen bij
de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Bovendien kan de platformexploitant het contract
zonder toestemming van de partner aan derden overdragen.
19.4 De partner kan individuele of alle rechten en verplichtingen uit hoofde van dit contract alleen met schriftelijke toestemming van de platformexploitant overdragen aan derden.
19.5 De originele versie van deze AV is opgesteld in het Duits. Eventuele vereiste interpretaties
worden beheerst door de Duitse taal. Elke vertaling dient uitsluitend ter verduidelijking en is niet
juridisch bindend.
19.6 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van kracht zijn,
heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen en alle onder deze AV afgesloten overeenkomsten. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die
de het best voldoet aan de zin van de oorspronkelijke bepaling. Dit geldt dienovereenkomstig
voor leemtes in de regelgeving.
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weePay voor partners
Overzicht onkosten – transparant en eerlijk
Wat kost weePay mij?
weePay Services

Onkosten1

Activering van weePay

€ 992 eenmalige activeringskosten

jaarlijkse onkosten voor verlenging

geen

maandelijks basistarief

geen

Transacties met weePay

kosteloos (ook voor de klant)

Overschrijvingen naar een IBAN-rekening

0,5 % van het uitbetaalde bedrag

KYC- / UBO-procedure

gratis

Wat kost weePayPLUS mij?
weePayPLUS Services

Onkosten1

Activering van weePayPLUS

€ 1792 eenmalige activeringskosten

jaarlijkse onkosten voor verlenging

geen

maandelijks basistarief

geen

Transacties met weePayPLUS

Servicekosten 30 % van de
verstrekte Cashback tot max.
3 % van het winkelmandje

Overschrijvingen naar een IBAN-rekening

gratis

KYC- / UBO-procedure

gratis
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November 2021 – De onkostenheffingen van de actuele tariefinfo zijn altijd van toepassing.

2

evt. bijkomende wett. BTW

Onkosten bij inactiviteit:
Onkostenheffing na meer dan 12 maanden inactiviteit = € 5 per maand (totdat het beschikbare krediet opgebruikt is).
Verdien geld met weePay:
10 % aandeel in de afgedragen servicekosten voor alle aankopen van klanten die door de partner zijn aangeworven.

