
 
 

 
 

Algemene voorwaarden 

Artikel 1. Uitgangspunten  
0318 Media B.V. ontwikkelt vergelijkingssoftware voor derden. De vergelijkingssoftware wordt als online 
dienst aangeboden (SaaS). 
 
In deze algemene voorwaarden vind je de werkwijze van 0318 Media B.V. en staan de afspraken tussen 
ons als opdrachtnemer en je bedrijf als wederpartij. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op 
huidige, maar ook toekomstige overeenkomsten tussen 0318 Media B.V. en je bedrijf. Eigen voorwaarden 
die je bedrijf gebruikt, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst 
De samenwerking tussen 0318 Media B.V. en de wederpartij komt tot stand doordat 0318 Media B.V. dit 
per e-mail zal bevestigen of na het wederzijds ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. 

Artikel 3. Onze dienstverlening 
Wij van 0318 Media B.V. verlenen vergelijkingssoftware aan de wederpartij. Hieronder vallen de volgende 
diensten: 
 

● 0318 Media B.V. ontwikkelt en onderhoudt vergelijkingssoftware voor derden en draagt zorg dat 
deze online blijft. 

● 0318 Media B.V. draagt zorg dat de data van de vergelijkingssoftware correct is.  
● 0318 Media B.V. maakt clicks en sales inzichtelijk. 
● 0318 Media B.V. zorgt voor een correcte uitbetaling van de sales, deels via de aangesloten 

affiliatenetwerken.  

Artikel 4. Plichten 
● Voorafgaand aan de levering van onze producten en diensten is je bedrijf verplicht alle informatie 

en gegevens naar waarheid te verstrekken, die wij nodig hebben voor de levering van onze 
producten en diensten.  

● Na levering is je bedrijf gehouden de door ons geleverde versie van de vergelijkingssoftware te 
gebruiken. Dit betekent onder meer dat de ingestelde links en trackingmethodes van 0318 
Media B.V. niet worden aangepast.  

● Wij verwachten dat je bedrijf de werking van de ontvangen vergelijkingssoftware regelmatig 
controleert. 
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Artikel 5. Rechten 
● 0318 Media B.V. heeft voor alle partners de taak om zoveel mogelijk leads te genereren. Om dit 

zoveel mogelijk te kunnen verbeteren en optimaliseren, bepaalt 0318 Media B.V. de volgorde van 
aanbieders bij gelijke prijzen.  
  

● In geval van promotionele mogelijkheden staat het 0318 Media B.V. vrij om de eerste positie in 
de vergelijker te verkopen aan partijen die bereid zijn daarvoor te betalen. Er wordt dan duidelijk 
gecommuniceerd dat het om een promotionele positie gaat, zodat de onafhankelijkheid van de 
vergelijker intact blijft. Je bedrijf ontvangt hiervoor een vergoeding op basis van CPC bovenop de 
CPO. Wens je als bedrijf geen gebruik te maken van onze advertentiemogelijkheid, dien je dit 
aan ons door te geven.  
  

● 0318 Media B.V. heeft geen plicht om iedere partij aan te sluiten en mag partijen die volgens 
0318 Media B.V. niet geschikt zijn voor deelname zonder opgave van redenen weigeren. 

Artikel 6. Vergoedingen 
Wanneer er sales worden gerealiseerd via de vergelijkingssoftware op je website ontvang je hierover een 
vergoeding via het gebruikte affiliatenetwerk. Wij hebben geen invloed op eventuele wijzigingen van deze 
vergoedingen. De hoogte van deze vergoedingen zijn vertrouwelijk en het is je bedrijf niet toegestaan de 
hoogtes of wijzigingen hiervan te delen met derden. 

Artikel 7. Vergelijkingssoftware 
De berekeningen die worden gemaakt op basis van de door 0318 Media B.V. geleverde 
vergelijkingssoftware, dienen slechts als indicatie voor de rangschikking van een te vergelijken product of 
dienst. Aan de resultaten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 

Artikel 8. Updates vergelijkingssoftware 
Om onze vergelijkingssoftware te verbeteren en te optimaliseren, vernieuwen wij onze software met enige 
regelmaat. Grote updates aan ons systeem zullen we tijdig aan jou als bedrijf doorgeven. Je krijgt dan de 
keuze of je gebruik wilt maken van deze verbeterde software of een versie wilt overslaan. Geen gebruik 
blijven maken van updates van onze vergelijkingssoftware kan echter als gevolg hebben dat 
ondersteuning van de (oude) software op termijn zal komen te vervallen. 

Artikel 9. Duur overeenkomst 
De overeenkomst tussen 0318 Media B.V. en je bedrijf wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan 
door beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van iedere 
maand schriftelijk of per e-mail worden opgezegd. Openstaande vergoedingen worden na opzegging van 
de overeenkomst alsnog aan je bedrijf uitbetaald. 
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Artikel 10. Einde overeenkomst 
0318 Media B.V. heeft het recht een overeenkomst met je bedrijf per direct te beëindigen indien: 
 

● Je bedrijf bij het gebruik van onze vergelijkingssoftware gebruik maakt van URL’s die vooraf niet 
zijn goedgekeurd door 0318 Media B.V.  

● Je bedrijf gebruik maakt van diensten en/of producten die concurreren met het bedrijf van 0318 
Media B.V. en/of je bedrijf gelieerd is aan een bedrijf dat met 0318 Media B.V. concurrerende 
activiteiten uitvoert zonder dat dit bij 0318 Media B.V. bekend is. 

● Je bedrijf haar surseance van betaling aanvraagt, het faillissement wordt aangevraagd of in staat 
van faillissement wordt verklaard of op haar enig andere procedure van toepassing is die leidt tot 
liquidatie van het vermogen. 

Artikel 11. Intellectueel eigendom 
Auteursrechten die voortvloeien uit onze werkzaamheden worden en blijven het intellectueel eigendom 
van 0318 Media B.V., tenzij wij daarover met je bedrijf uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt. 
Indien er voor de verkrijging van intellectuele eigendomsrechten een nadere akte is vereist, spreken wij 
bij dezen af dat je bedrijf nu instemt met de overdracht van deze rechten en vastlegging daarvan in een 
akte. 0318 Media B.V. is en blijft voorts rechthebbende van alle rechten in verband met informatie, 
methodes, formules, technieken, processen, systemen en programma’s die door of voor 0318 Media B.V. 
zijn ontwikkeld en die beschikbaar worden gesteld of worden medegedeeld aan je bedrijf. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 
Indien 0318 Media B.V. met opzet of bewust roekeloos is geweest, zijn wij aansprakelijk voor de schade 
die je bedrijf hierdoor direct heeft geleden. In alle andere gevallen sluiten wij aansprakelijkheid uit. Ook 
indirect geleden schade, gevolgschade of andere schade zoals omzetschade of winstderving wordt niet 
vergoed. Evenmin geven eventuele teleurgestelde verwachtingen recht op een vergoeding of 
verrekening. 0318 Media B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige indirecte gevolgschade, 
immaterieel of zuivere vermogensschade. 
0318 Media B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van software 
door oorzaak van overmacht. Omstandigheden die onder meer, maar niet uitsluitend onder overmacht 
vallen zijn: storingen in de internet- of telecommunicatie- infrastructuur, binnenlandse onlusten, 
mobilisatie, oorlog, stremming in vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, 
brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen. Onder overmacht wordt ook verstaan storingen bij 
derden zoals de data-, opslag- of andere leveranciers van 0318 Media B.V.. 
Onze aansprakelijkheid beperkt zich ten slotte tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht, dan wel 
het bedrag dat wordt uitgekeerd door onze aansprakelijkheidsverzekeraar. 
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Artikel 13. Wijzigingen 
Het kan zijn dat gedurende de samenwerking tussen jouw bedrijf en 0318 Media B.V. omstandigheden 
die (mede) ten grondslag liggen aan onze samenwerking veranderen. Ook wet- of regelgeving kan in die 
periode wijzigen. Wij willen in het kader van onze samenwerking je bedrijf steeds maximaal van dienst 
zijn. Om dit te bereiken willen wij de afspraken in deze voorwaarden eenvoudig en zelfstandig kunnen 
aanpassen. In dat geval ontvang jij dan ook een nieuw exemplaar van deze voorwaarden. 

Artikel 14. Klachten 
Een samenwerking tussen jouw bedrijf en 0318 Media B.V. is voor ons belangrijk en we willen dan ook 
dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Wij horen het daarom graag zo snel mogelijk als dit niet 
het geval is, zodat wij samen een oplossing hiervoor kunnen bedenken. Je kan je klacht aan ons bekend 
maken door een e-mail te sturen aan info@0318media.nl. 

Artikel 15. Toepasselijk recht 
Alle huidige en toekomstige overeenkomsten van 0318 Media B.V. worden beheerd door Nederlands 
recht. Indien zich een geschil voordoet, gaan wij bij voorkeur met je bedrijf in gesprek. Mochten wij er 
onderling niet uitkomen, spreken wij af dit geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de 
rechtbank Midden-Nederland. 
 
Versie: Februari 2020 
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