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Voorwaarden deelname FNRS-KNHS-Agradi Partnerprogramma

1) De partnercode is te gebruiken op bijna het gehele assortiment. De korting is niet
toepasbaar op geselecteerde producten, diverse merken en cadeaubonnen.

2) Voor je lid kan worden van het FNRS-KNHS Partnerprogramma van Agradi dien je
een zakelijk account te hebben op Agradi.nl. Zonder dit account is het niet mogelijk
om partner te worden.

3) Als FNRS-KNHS-Agradi partner moet je de partnercode goed zichtbaar op de locatie
tonen middels de posters, flyers en displays. Om het programma maximaal te
kunnen promoten dient de unieke code ook op iedere poster, flyer en display
geschreven te worden. Daarnaast wordt er een digitale poster aangeleverd waar de
unieke code ook op gepresenteerd kan worden.

4) Het FNRS-KNHS-Agradi Partnerprogramma dient benoemd te worden op de site van
de partner met het Partner-logo en een link naar de Agradi-homepage. Als partner
heb je geruime tijd (8 weken) om dit logo op je site te plaatsen. Je krijgt diverse
formaten logo’s aangeleverd bij de bevestiging van de aanmelding van het
partnerprogramma om het plaatsen op de site te vergemakkelijken.

5) De code mag verspreid worden via de posters, flyers en displays bij de partner of via
de nieuwsbrief naar de klantenkring. De code is enkel en alleen bedoeld voor de
eigen klantenkring.

6) De unieke en persoonlijke code mag niet op sociale media verschijnen of circuleren.
Indien dit wel gebeurt, zal er eerst een waarschuwing volgen. Als hier geen gehoor
aan wordt gegeven, zal de code na 14 dagen worden veranderd. Indien er binnen
deze 14 dagen geen gehoor wordt gegeven, ondanks herhaaldelijk contact vanuit de
FNRS/KNHS/Agradi, zal de code zelfs op inactief worden gesteld met kans op
uitsluiting van het partnerprogramma en verlies van het shoptegoed.
N.B. Uiteraard mag er online wel verwezen worden naar het partnerschap. Zo mag je
wel communiceren op sociale media dat je een FNRS-KNHS-Agradi Partner bent,
maar mag je de code alleen communiceren via een privébericht of via een verwijzing
naar de poster/flyer/displays op locatie.

7) De FNRS-KNHS-Agradi partnerkorting is te gebruiken voor het gehele assortiment
met uitzondering van de KNHS-webshop, KNHS-ledenvoordeelshop en de
KWPN-ledenvoordeelshop. Hier krijg je als FNRS-KNHS-Agradi geen extra korting.

8) Per sportaanbieder kan er maar één partnerprogramma aangevraagd worden. Zijn er
een bedrijf én vereniging op een locatie actief? Overleg dan welke poster en flyers er
gebruikt worden op de locatie. Het is aan de ondernemingen om de kickback
onderling te verdelen of daar afspraken over te maken. Agradi, FNRS en KNHS zijn
hier niet voor verantwoordelijk.

9) De unieke code is een jaar geldig. Hierna wordt de code verlengd of bij uitzondering
vervangen. In het geval van een andere code krijgt de ondernemer uiteraard bericht
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vanuit Agradi.

10) Het shoptegoed (de kickback) wordt berekend over de waarde van de geplaatste
bestellingen waarbij de unieke code van de ondernemer is gebruikt exclusief de
verzendkosten en eventuele betaalkosten. Deze twee kostenposten worden niet
meegenomen in het totaalbedrag waarover kickback berekend wordt.

Door je aan te melden voor dit partnerprogramma ga je akkoord met bovenstaande
voorwaarden. Agradi behoudt het recht om deze voorwaarden aan te passen in de
toekomst. Indien de voorwaarden worden overtreden, hebben de FNRS, de KNHS en Agradi
het recht om partners hierop aan te spreken en bij herhaaldelijk overtreden zelfs het
partnerschap stop te zetten.


