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Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden voor de Partner bedrijven waarmee 
Kortingskaart Curaçao samenwerkt.  

Diensten van Kortingskaart Curaçao: Kortingskaart Curaçao zal de Partner’s aanbiedingen 
plaatsen op de toepasselijke pagina’s op www.kortingskaartcuracao.com, in overeenstemming 
met Artikel 1 van de Algemene Voorwaarden (voor bedrijven).  

Samenwerking met Kortingskaart Curacao’s concurrenten is niet toegestaan, op basis van de 
samenwerkingsovereenkomst, Artikel 4 van de Algemene Voorwaarden (voor bedrijven).  

In aanvulling op de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst, gelden de Algemene 
Voorwaarden van Kortingskaart Curaçao.  

In het geval van tegenstrijdigheden, zijn de definities van de samenwerkingsovereenkomst 
overheersend.  

Algemene Voorwaarden Kortingskaart Curaçao (versie Augustus 2020) 

In acht nemende dat de website van Kortingskaart Curaçao een groot aantal bezoekers zal 
bevatten, overwegende dat de Partner middels deze advertentiemogelijkheid meer bekendheid 
wil werven om zodoende meer klanten te trekken, de twee partijen komen het volgende in 
overeenstemming:  

Toepasbaarheid: 

Deze Algemene Voorwaarden gelden alleen voor bedrijfseigenaren, d.w.z. in tegenstelling tot 
natuurlijke of rechtspersonen die bij de uitvoering van deze overeenkomst hun beroep of bedrijf 
uitoefenen.   

1. Services van Kortingskaart Curaçao 

1.1. Kortingskaart Curaçao, als onafhankelijke contractant, verkoopt een kortingskaart aan de 
geïnteresseerde consumenten en helpt de Partner nieuwe klanten te trekken in ruil voor de 
korting op en levering van de goederen en/of diensten omschreven in de 
samenwerkingsovereenkomst.  

In deze context plaatst Kortingskaart Curaçao de Partner bij de aanbiedingen op de website, 
echter, met strikte naleving van de Algemene Voorwaarden tot beëindiging van het 
samenwerkingscontract. 

1.2 Het verzoek voor beëindiging van het samenwerkingscontract, zoals omschreven Artikel 1.1 
van de Algemene Voorwaarden, moet schriftelijk worden ingediend. Met oog op de 
voorbereidingen van de promotie en coördinatie van de aanbiedingen van de partners, moet dit 
verzoek tenminste 2 maanden voor beëindiging worden ingediend.  

http://www.kortingskaartcuracao.com/
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1.3 Tenzij de Partner haar diensten veranderd volgens Artikel 3.4 van de Algemene 
Voorwaarden, mag Kortingskaart Curaçao herhaaldelijk dezelfde aanbieding blijven 
presenteren.  

2. Recht van de Partner om diensten aan te wijzen 

2.1 De door de Partner te leveren diensten aan de kaarthouder zijn omschreven in de 
samenwerkingsovereenkomst.  

2.2 De Partner is verplicht aan Kortingskaart Curaçao en de kaarthouders dat de diensten 
gerelateerd aan de Kortingskaart beschikbaar zijn en geleverd kunnen worden aan de 
kaarthouder tijdens de afgesproken periode van het samenwerkingscontract met Kortingskaart 
Curaçao. 

2.3 De Partner is verantwoordelijk voor het verlenen van de diensten aan de kaarthouder. De 
partijen komen hierbij overeen dat de kaarthouder alleen gebruik kan maken van de 
gespecificeerde korting en dat de omschreven korting op de website van Kortingskaart Curaçao 
een verplichting creëert namens de Partner naar de kaarthouder. De Partner vrijwaart 
Kortingskaart Curaçao van claims door kaarthouders met betrekking tot de dienst beschreven 
op de website.  

2.4 De Partner heeft het recht om elke maand van service te wijzigen, maar moet Kortingskaart 
Curaçao hierover tevoren informeren. Zowel het kortingspercentage als de hoeveelheid korting 
omschreven in de samenwerkingsovereenkomst mogen niet verlaagd worden. Beide partijen 
mogen aannemen dat de Partner alle mogelijke inspanningen zal leveren om diensten die 
vergelijkbaar aantrekkelijk zijn voor de kaarthouder, in acht nemende het origineel beschreven 
service in de samenwerkingsovereenkomst.  

2.5 Wanneer er een verandering plaatsvindt binnen Artikel 3.4 in de Algemene Voorwaarden, 
zal Kortingskaart Curaçao bepalen of de genoemde service in Artikel 1 zal worden blijven 
voortgezet in de toekomst. Wanneer Kortingskaart Curaçao besluit haar diensten niet langer te 
verlenen, zal zij de Partner hiervan binnen 1 week schriftelijk informeren. In dit geval hebben 
beide partijen hebben het recht om de samenwerkingsovereenkomst per direct te annuleren.  

2.6 Het voorgaande laat de verplichtingen van de Partner met betrekking tot reeds verkochte 
vouchers intact.  

2.7 De Partner is verplicht om Kortingskaart Curaçao direct te informeren over wijzigingen die 
relevant zijn voor de ontwikkelingen van de samenwerkingsovereenkomst.  

3. Duur, wijzigingen en annulering 

3.1 De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor 1 jaar. De samenwerking kan niet 
worden geannuleerd. Kortingskaart Curaçao informeert de Partner hierover alvorens promotie 
wordt gedaan. Het recht om per direct te annuleren door urgente redenen, blijft onverminderd 
van kracht. Elke opzegging moet schriftelijk worden voltrokken.  
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3.2 Een opzegging laat de geldigheid van de reeds verstrekte kortingskaarten en 
overeengekomen vergoeding hiervoor onverlet. 

4. Afwijking van de Algemene Voorwaarden  

De Algemene Voorwaarden van de Partner die gedeeltelijk of volledig afwijken van deze 
Algemene Voorwaarden worden expliciet afgewezen door Kortingskaart Curaçao, tenzij 
Kortingskaart Curaçao expliciet en schriftelijk anders overeen is gekomen.  

5. Keuze van wet en autoriteit 

5.1 Het Nederlands recht is toepasbaar op alle Algemene Voorwaarden, met uitzondering van de 
Vienna Sales Conventions (CISG).  

5.2 Een geschil tussen de partijen – binnen de uitvoerbaarheid van de Partner binnen zijn 
werkgebied of bedrijf – zal exclusief worden gepresenteerd in de geautoriseerde rechtbank in 
Maastricht, Nederland.  

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in Augustus 2020. 


