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Deze influencer overeenkomst (“overeenkomst”) wordt aangegaan vanaf het 
moment dat de influencer zijn handtekening plaats door zijn/haar handtekening in te 
voeren via het formulier en akkoord te geven.  
 
Happiness B.V en de influencer komen het volgende overeen: 
 

1. Voorwaarden 
1.1 Happiness B.V gaat een samenwerking aan met de influencer met als 
gezamenlijk doel het promoten van de diensten/producten aangeboden via het 
platform van Happiness. 
1.2 Happiness B.V is verantwoordelijk voor het verschaffen van benodigde 
producten, diensten of marketingmaterialen voor het creëren van promotionele 
content.  
1.3 De influencer is verantwoordelijk voor het creëren van content en distribueren 
van de gemaakte content via zijn of haar social media kanalen.  
 

2. Duur 
2.1 De looptijd van deze overeenkomst betreft 3 maanden na deze periode wordt de 
looptijd van de overeenkomst automatisch verlengd met nog eens 3 maanden, tenzij 
een van de partijen een van de partijen veertien dagen van tevoren schriftelijk in 
kennis stelt van haar voornemen niet verder te verlengen. Na de tweede 
verlengingsperiode wordt de looptijd van de overeenkomst automatisch omgezet 
naar onbepaalde tijd, tenzij een van de partijen een van de partijen veertien dagen 
van tevoren schriftelijk in kennis stelt van haar voornemen niet verder te verlengen. 
 

3. Content vereisten 
3.1 De influencer dient gedurende de looptijd zoals vermeld in artikel 2.1 iedere 
week content te posten op zijn of haar social media kanalen.  
3.2 De influencer dient bij ontvangst van een door Happiness B.V verschafte 
belevenis, binnen 2 weken content te creëren.  
3.3 Indien het voor de influencer niet mogelijk is binnen 2 weken content te creëren 
dient de influencer Happiness B.V hiervan tijdig op de hoogte te stellen zodat er een 
ander termijn kan worden afgesproken.  



3.4 De influencer dient content te creëren dat origineel, eerlijk, fatsoenlijk en feitelijk 
is 
3.5 De influencer dient content te creëren volgens de richtlijnen van Happiness die 
binnen 48 uur worden aangeleverd per e-mail na ingang van de overeenkomst op 
het door de influencer ingevoerde e-mailadres.  
3.6 De gecreëerde content dient door de influencer gedistribueerd te worden via zijn 
of haar social media accounts  
3.7 Happiness B.V kan de influencer verzoeken om tags, links of titels toe te voegen 
in de beschrijving van de geuploade media.  
3.8 De content dient in overeenkomst te zijn met de termen en condities van het 
sociale media platform dat gebruikt wordt. 
3.9 De content dient geen vulgaire taal te bevatten en dient gepast te zijn voor 
iedereen.  
 

4.  Eigendomsrecht 
4.1 Happiness B.V behoudt het eigendomsrecht op de geüploade content op de 
sociale media platformen. Alhoewel, het is voor beide partijen toegestaan de 
geüploade content te delen met haar eigen respectieve kanalen.  
 

5.  Kortingscodes  
5.1 De influencer heeft het recht op een persoonlijke kortingscode te gebruiken bij 
enkel en alleen het distribueren van de geüploade content. 
 

6. Fee’s 
6.1 Happiness B.V betaalt de influencer een fee van €1,50 (één euro vijftig) exclusief 
BTW en exclusief verzendkosten indien er een belevenis wordt verkocht via het 
platform Happiness indien er gebruik wordt gemaakt van de persoonlijke 
kortingscode bij aankoop. 
 

7.  Uitbetalings procedures 
7.1 De uitbetalingen van de fee’s door Happiness B.V aan de influencer vinden 
maandelijks uiterlijk de 31ste plaats op het door de influencer opgegeven IBAN 
rekeningnummer.  
7.2 Happiness B.V is nimmer verplicht de influencer uit te betalen vóór het gestelde 
datum in artikel 7.1  
 

8.  Aanpassingen 
8.1 We kunnen op ieder moment dat wij dat willen aanpassingen aanbrengen in de 
voorschriften en condities die deze overeenkomst bevat. Het plaatsen van een 
bericht over de verandering van deze overeenkomst op onze website wordt 
beschouwd als voldoende bericht. Aanpassingen kunnen inhouden, maar zijn niet 
begrensd tot, verandering t.a.v. de fee’s, uitbetalings procedures en influencer 
regels. Als u na een bericht van verandering of een nieuwe overeenkomst deel blijft 



nemen aan de overeenkomst, zal dat een bindende acceptatie betekenen van de 
verandering. 

9.  Beperkingen en aansprakelijkheid 
9.1 We zullen niet aansprakelijk zijn voor indirecte, speciale of terugkerende schade, 
of verlies van omzet, winst of data voortvloeien uit het aangaan van deze 
overeenkomst. Verder zal de aansprakelijkheid voor wat betreft deze overeenkomst 
niet boven het totaal aan u betaalde of uit te betalen bedrag komen.  

10.  Beëindiging 
10.1 Happiness B.V is ten alle tijden gerechtigd om deze overeenkomst te 
beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) dagen. 
Elke partij kan deze overeenkomst beëindigen ná de looptijd zoals overeengekomen 
in artikel 2.1 met inachtneming van een schriftelijke kennisgeving van veertien 
dagen, indien de andere partij deze overeenkomst schendt en een dergelijke 
schending niet binnen een dergelijke tijdsperiode oplost.  
Naast enig recht of rechtsmiddel dat mogelijk beschikbaar is voor Happiness B.V. 
onder deze overeenkomst of toepasselijke wetgeving, mag Happiness B.V, in het 
geval dat de influencer deze overeenkomst heeft geschonden, (i) de toegang van de 
influencer onmiddellijk opschorten, beperken of beëindigen en / of de influencer 
instrueren om alle promotionele activiteiten stop te zetten of ophelderende 
verklaringen af te leggen, en de influencer zal onmiddellijk voldoen.  
Indien de samenwerking tussen Happiness B.V. en de influencer om welke reden 
dan ook is beëindigd, kan de influencer geen aanspraak meer maken op de 
vergoeding en is de influencer niet langer gerechtigd de naam van Happiness B.V. te 
gebruiken. 
  

11.Uitsluitingen 
We geven geen garanties dat de werking van onze website storingsvrij of zonder 
fouten is, en zullen dus niet aansprakelijk zijn voor de consequenties van 
voorkomende storingen en fouten. 
 

12.  Rechtskeuze  
12.1 Deze overeenkomst wordt geïnterpreteerd en gehandhaafd overeenkomstig de 
wetten en besluiten van het Nederlandse recht.  
12.2 Nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst tast de 
geldigheid van de overige bepalingen niet aan.  


