
Algemene voorwaarden 

DREAMLINES Netherlands B.V. Affiliatie Programma 
 

1 DOEL VAN DE OVEREENKOMST 

DREAMLINES Netherlands B.V. exploiteert een online cruiseportaal waar 

gebruikers vrijblijvende offertes kunnen aanvragen voor cruises op het 

internet. 

 

De Affiliatie exploiteert één of meerdere websites, welke is 

gespecificeerd binnen het partner programma om te worden geselecteerd 

via één van de netwerken. De Affiliatie zal worden aangeboden door 

DREAMLINES haar beschikbare producten en services. DREAMLINES biedt 

de gecontracteerde partner een keuze van adverteerders materiaal 

(logo’s, banners, etc.). 

 

Reclamemedia die DREAMLINES beschikbaar stelt aan de affiliatie, mogen 

op geen enkele manier veranderd of bewerkt worden (visueel, 

inhoudelijk of op technische wijze) zonder voorafgaande toestemming 

van DREAMLINES. Deelname aan het partner programma is gratis voor de 

affiliatie. Een recht tot toelating of deelname bestaat niet, noch 

aanspraken van een niet toelating of uitsluiting kunnen worden 

afgeleid.  

 

De gecontracteerde krijgt een prestatievergoeding voor directe 

conversies van cruises met directe links naar de DREAMLINES website. 

Deze vergoeding wordt berekend in overeenstemming met sectie 5 van 

deze partnerovereenkomst. Aangeboden producten en services van derden, 

die niet expliciet worden aangeboden als onderdeel van het 

partnerprogramma, worden niet vergoed. 

 

Het adverteren voor de volgende rederijen en hun aanbod is verboden 

en kan niet worden vergoed: Phoenix Reisen GmbH en TUI Cruises.   

2 GOEDGEKEURDE PUBLICEERDERS-(SEGMENTEN) 

U wilt zich aansluiten bij het DREAMLINES Affiliatie programma? Dan 

bent u minstens 18 jaar oud en heeft u volledige rechtsbevoegdheid. 

 

U garandeert dat uw website voldoet aan alle relevante wettelijke 

bepalingen, geen ‘’bouwplaatsen’’ heeft en in het bijzonder vrij is 

van pornografie, geweld, extremistische uitingen of inhoud die 

schadelijk is voor minderjarigen en geen links heeft naar andere sites 

met dergelijke inhoud. 

 

Wij behouden ons het recht voor om alleen sites met volledige opdruk 

toe te staan (ook telefoonnummer en/of e-mailadres verstrekt). 

Verboden zijn: 

 Bannerwebsites 

 Betaald Cashback-/Bonusportalen 

 Paid-Mailer 



 Cookie-Dropping 

 

Als uw website behoort tot één van de volgende groepen, neem dan 

voorafgaand contact met ons op 

 Nieuwsbrief-Publisher  

 Retargeting/Post-View/Prospectie 

 

Ook reisbureaus zijn van harte welkom! 

3 UW PLICHTEN 

U bent volledig verantwoordelijk voor het creëren, de exploitatie en 

het onderhoud van uw website en aansprakelijk voor enige schade aan 

derden, die direct of indirect is veroorzaakt door de bouw, exploitatie 

en onderhoud. Uw site dient opgezet te worden op een manier die geen 

verwarring oproept met onze website (www.DREAMLINES.nl) of een indruk 

geeft dat uw site onze site is. 

 

U mag het reclamemateriaal alleen op de website/websites zetten, 

waarvan u het adres of de adressen (URL) specificeert in de context 

van uw applicatie. Hetzelfde geldt als geregistreerde websites (a) nog 

in aanbouw of onder renovatie zijn en als gevolg dus geen inhoud 

bevatten (‘’under construction’’), (b) foutief zijn (bijvoorbeeld 

ernstige weergave of functionele problemen), (c) ons geen 

ongeautoriseerde inhoudelijk test bieden (bijvoorbeeld volledig 

wachtwoord beschermd), (d) Bezoekers automatisch doorstuurt naar ander 

websites (‘’redirect’’) en/of (e) als gebruikersgemeenschappen gericht 

zijn op of als onderdeel van gebruiks- of inkoopgemeenschappen er op 

uit zijn, in het kader van het affiliatie programma gegenereerde 

commissies met derden, in het bijzonder met geregistreerde deelnemers 

van een service te delen. U beheert uw website zelfstandig en bent 

voor de inhoud ten behoeve van §5 TMG zelf verantwoordelijk. 

 

Reclamemateriaal mag niet onafhankelijk worden opgeslagen en van een 

lokale plek worden geïntegreerd. Gebruik hiervoor altijd de in het 

netwerk opgeslagen paden. 

 

Het creëren van cookies is uitsluitend toegestaan, wanneer een 

DREAMLINES advertentiemateriaal wordt gebruikt, deze zichtbaar is en 

cookies alleen gegenereerd worden door het opzettelijk klikken van de 

gebruiker. 

4 BEPERKINGEN 

Het is niet toegestaan in het kader van zoekmachinemarketing 

(bijvoorbeeld Google Adwords) bij aanbieders, zoals Google, Bing, 

Yahoo etc.  

Het moet gewaarborgd worden dat zoekopdrachten die gerelateerd zijn 

met DREAMLINES en spellingfouten van het handelsmerk bevatten, 

uitgesloten worden.   

Een commissie is betaald wanneer de laatste cookie is voortgekomen uit 

de url. 

http://www.dreamlines.nl/


5 BEREKENING VAN UW RECLAME-INKOMSTEN 

De klanten sturen aanvragen, welke voor u als sales zichtbaar zijn. 

Een reclamevergoeding vindt uitsluitend plaats, wanneer een boeking 

geldig is, de boeking is bevestigd en deze door de gast is aanbetaald. 

Bij geannuleerde boekingen wordt geen commissie betaald.  

 

Voor de berekening van uw reclame-inkomsten gelden alleen aanbetaalde 

boekingen, welke alvorens als aanvragen – gegenereerd door uw 

website(s) – zijn ontstaan. Het gaat hier om de netto boekingswaarde, 

na aftrek van afschrijvingen. Schadeclaims vervallen binnen drie jaar, 

beginnend met de afsluiting van het jaar waarin deze destijds zijn 

ontstaan.         

 

6  VERTROUWELIJKHEID EN GEGEVENSBESCHERMING  

Alle informatie, in het bijzonder de bepalingen van deze overeenkomst, 

zakelijke en financiële informatie, prijs- en verkoopinformatie zijn 

strikt vertrouwelijk. Dergelijke vertrouwelijk informatie mag noch 

direct noch indirect voor eigen economische doeleinden of voor andere 

doeleinden worden gebruikt. 

  

DREAMLINES behoudt zich het recht, in de loop van de registratie van 

de affiliatie en de implementatie van het affiliatie programma 

persoonlijke gegevens van de affiliatie met inachtneming van de 

geldende wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming, in te 

vorderen, op te slaan, te bewerken en te gebruiken, zover deze in het 

kader van de deelname van de affiliatie aan het affiliatieprogramma 

verplicht is.   

 

DREAMLINES behoudt zich het recht om de ingevorderde en opgeslagen 

data te gebruiken om in samenhang met de deelname aan het 

affiliatieprogramma met de affiliatie in contact te treden, in het 

bijzonder per e-mail. De verwerking en het gebruik van de 

persoonsgegevens van de affiliatie voor andere als de voorheen 

genoemde doeleinden wordt alleen gedaan, indien expliciet toestemming 

is verleend van de affiliatie of een wettelijke bepaling, die 

DREAMLINES in het recht stelt deze te gebruiken. De affiliatie behoudt 

het recht om de opgeslagen contactgegevens bij DREAMLINES te 

verkrijgen. Met de beëindiging van de deelname van de affiliatie aan 

het affiliatieprogramma word de met de registratie opgeslagen data na 

afloop van de wettelijke bewaringstermijn volledig verwijderd.  

 

De in het kader van de deelname aan het affiliatieprogramma verkregen 

informatie mag alleen  worden gebruikt in samenhang met het 

affiliatieprogramma. Elke openbaring aan derden en elk gebruik voor 

andere doeleinden is verboden. 

 

 

 



7 PROGRAMMA DUUR EN BEINDIGING       

De overeenkomst over de deelname aan het affiliatieprogramma wordt 

voor onbepaalde tijd afgesloten. Er bestaat geen recht op het 

onderhouden van het affiliatieprogramma.      

 

De overeenkomst kan door beide partijen op ieder moment worden 

beëindigd. Zakelijke deals die zijn gemaakt op het moment van 

beëindiging (van het contract), zullen worden verwerkt na ontvangst 

van het bericht in overeenstemming met de bepalingen in sectie 5 van 

de algemene voorwaarden.  

         

Heeft de affiliatie geen leads of sales voor een periode van twaalf 

maanden na registratie of ontvangt de affiliatie minder dan één 

transactie per maand, dan heeft DREAMLINES het recht om de overeenkomst 

met de affiliatie te beëindigen en de registratie te verwijderen. 

Opnieuw inschrijven is mogelijk.  

 

8 AANSPRAKELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING      

DREAMLINES is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites, voor 

schade of andere aandoeningen die gebaseerd zijn op defecte of incomplete 

software of hardware van de partner evenals de schade die door het gebrek 

aan beschikbaarheid of het niet volledig functioneren van het internet wordt 

geconstateerd.  

9 ALGEMENE BEPALINGEN 

Rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst kunnen slechts worden 

overgedragen aan derden met toestemming van DREAMLINES of door middel van een 

sub licentie aan derden.  

 
Deze overeenkomst verleent geen enkele partij of andere partijen het recht 

om juridisch bindende verklaringen af te leggen of om verplichtingen op een 

andere manier te vertegenwoordigen.  

 

Indien de afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of 

gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zijn, dan blijft de geldigheid van 

de overige bepalingen van kracht. De ongeldige bepaling wordt geacht te worden 

vervangen door een effectieve bepaling die het doel van de ongeldige bepaling 

vanuit een economisch perspectief vervangt. Dit geldt in het geval van een 

maas in de wet.    

 


