
Algemene voorwaarden verkooppartners Happiness  
 
November, 2020  
 
Deze verkooppartner overeenkomst ("Overeenkomst") wordt aangegaan vanaf het moment 
dat de verkooppartner op de ‘akkoord’ klikt middels het formulier te vinden op 
https://www.thehappinessapp.nl/aanmeldenverkooppartner 
 
 

1. Definities 
1. Happiness B.V: de besloten vennootschap happiness netherlands b.v. gevestigd te 

(7462EP) Rijssen, opererend onder ondernemingsnummer: 77097432 
2. Verkooppartner: iedere rechtspersoon die minstens 10 weken is ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel in Nederland of bij het handelsregister in België en over een 
BTW-nummer beschikt, zich heeft aangemeld via 
thehappinessapp.nl/aanmeldenverkooppartner, deze Verkooppartner Overeenkomst 
heeft aanvaard en door Happiness B.V als verkoper is geaccepteerd. 

3. Gebruiker: Iedere bezoeker van de omgeving 
4. Websites: thehappinessapp.nl, thuisbelevenis.nl en thuisbelevenis.com 
5. Belevenis(sen): Producten en/of diensten aangeboden door de Verkooppartner 
6. Belevenis formulier: Formulier dat alle productinformatie en afbeeldingen bevat van 

een Belevenis 
7. Klant: Afnemer van het product of de dienst van de Verkooppartner 

 
2. Aanmelding 
2.1  Happiness B.V gaat een partnerschap aan met de Verkooppartner met als 
gezamenlijk doel het ontwikkelen en verkopen van producten en/of diensten 
(belevenissen) aan consumenten.  
2.2 Happiness B.V. zal na ontvangst van aanmelding beoordelen of de aanmelding 
van de co-creator voldoen aan de voorwaarden van Happiness B.V. Happiness B.V. 
kan nimmer verplicht worden een aanmelding te accepteren.  
2.3 Acceptatie of afwijzing van de aanmelding als Verkooppartner vindt plaats door 
een bevestigings- of afwijzingsmail van Happiness B.V.  

 
3.  Aanbod 
3.1 Happiness B.V vertoont Belevenissen die door de Verkooppartner geplaatst zijn 
aan Gebruikers op thehappinessapp.nl, thuisbelevenis.nl en thuisbelevenis.com 
3.2 Happiness B.V behoudt het recht de door de Verkooppartner geplaatste 
Belevenissen niet te vertonen op de Websites indien deze in strijd zijn met de 
Nederlandse wet 
3.3 Happiness B.V behoudt het recht de door de Verkooppartner geplaatste 
belevenissen in te delen in de beschikbare categorieën en subcategorieën naar 
eigen inzicht. 
3.4 Happiness B.V behoudt het rechte kortingen en acties aan te bieden op de 
Belevenissen aangeboden door de Verkooppartner zoals omschreven in artikel 10.1. 

 
 

 

https://www.thehappinessapp.nl/aanmeldenverkooppartner


4. Bestelling en levering 
4.1 Gebruikers kunnen middels het normale bestelproces op thehappinessapp.nl, 
thuisbelevenis.nl of thuisbelevenis.com een bestelling plaatsen voor een door de 
Verkooppartner aangeboden Belevenis.  
4.2 Happiness B.V is verantwoordelijk voor het correct verwerken en versturen van 
bestellingen die door Gebruikers gedaan worden middels thehappinessapp.nl, 
thuisbelevenis.nl of thuisbelevenis.com. 
4.3 Happiness B.V is verantwoordelijk voor het informeren van de Gebruiker over de 
geplaatste bestelling.  
4.4 De Verkooppartners is ten alle tijden verantwoordelijk voor het nakomen van de 
door de Verkooppartner ingevulde levertijd naar de consument. Indien de levertijd 
niet wordt nagekomen is de Verkooppartner aansprakelijk. Happiness B.V wordt 
gevrijwaard van enige aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 12.1.  
4.5 De Verkooppartner is verantwoordelijk voor het correct verwerken, afhandelen en 
bezorgen van de bestellingen die door Gebruikers gedaan worden middels de 
thehappinessapp.nl, thuisbelevenis.nl of thuisbelevenis.com.  
4.6 De Verkooppartner is verantwoordelijk de Gebruiker juist te informeren over de 
levering van de bestelling.  
4.7 Bij schade, verlies of diefstal door de Gebruiker wordt Happiness B.V 
automatisch gevrijwaard van aansprakelijkheid door de Verkooppartner zoals 
omschreven staat in artikel 12.1.  
4.8 De verkooppartner behoudt het recht te verzenden met haar eigen verpakkingen 
of die van Happiness. Indien er verzonden wordt met eigen verpakkingen dient 
iedere bestelling voorzien te zijn van enkele marketing materialen van Happiness 
B.V.  
4.9 De Verkooppartner behoudt het recht aanvullende reiskosten toe te passen op de 
bestelling jegens de Gebruiker. Echter dient dit door de Verkooppartner duidelijk 
vermeld te worden bij het opsturen van de belevenis naar Happiness B.V. 
4.10 De Verkooppartner is gerechtigd haar eigen leveringskosten te hanteren naar 
de Klant in de vorm van bezorgkosten of kilometerkosten. Kosten voor de levering 
van een product/dienst door de Verkooppartner worden doorbelast aan de klant bij 
betaling. 

 
5. Klantrelatie 
5.1 Het is niet toegestaan voor Verkooppartners buiten Happiness B.V om te 
communiceren met Gebruikers, tenzij het betreft het informeren over bestellingen, 
leveringen, diefstal, verlies, schade of retouren.  
5.2 Het is niet toegestaan voor de Verkooppartner informatie te verzamelen over 
Gebruikers buiten Happiness B.V om.  

 
6. Annulering 
6.1 Happiness B.V hanteert een standaard annuleringstermijn van 48 uur voor 
Belevenissen jegens Gebruikers. Indien de Verkooppartner het annuleringstermijn 
formulier invult en de Gebruiker hier tijdens de bestelling mee akkoord gaat is deze 
van kracht op de Belevenis die door de Verkooppartner wordt aangeboden.  

 
7. Retourneren 

 



7.1  Indien de Gebruiker online een aankoop doet dient er een wettelijk bedenktijd 
van 14 dagen. Dit betreft alleen non-food producten en/of diensten.  
7.2  Indien er sprake is van een retournering neemt de Gebruiker contact op met de 
desbetreffende Verkooppartner voor een passende oplossing. Happiness B.V 
verwijst Gebruikers bij retourneringen klanten door naar de Verkooppartner. 

 
8. Duur  

8.1 Deze overeenkomst heeft een looptijd van 4 weken en wordt daarna automatisch 
verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij een van de partijen veertien dagen van tevoren 
schriftelijk in kennis stelt van haar voornemen tot niet-verlenging.  

 
9. Te leveren producten en gebruik  

9.1  De Verkooppartner levert een Belevenis formulier aan Happiness B.V middels 
het Partner portaal. 
9.2  De Verkooppartner zal er geen misverstand over laten bestaan dat de producten 
en/of diensten niet door Happiness B.V, maar door de Verkooppartner worden 
geleverd. De Verkooppartner zal er verder geen misverstand over laten bestaan dat 
een mogelijke aanbieding geleverd wordt door of namens Happiness B.V.  
9.3 De Verkooppartner is gerechtigd om de naam van Happiness B.V., en speciaal 
verstrekt materiaal door Happiness B.V. uitsluitend ten behoeve van de campagne(s) 
op de door Happiness B.V. van tijd tot tijd aan te geven te gebruiken en daarbij alle 
aanwijzingen van Happiness B.V. steeds op te volgen.  

 
10. Acties 

10.1  Happiness B.V behoudt het recht kortingen en acties aan te bieden aan 
Gebruikers op Belevenissen van de Verkooppartner. Happiness B.V dient de 
Verkooppartner hierover te informeren.  
10.2  De Verkooppartner dient Happiness B.V binnen 48 na ontvangst schriftelijk te 
informeren indien de Verkooppartner niet akkoord gaat met de kortingen en acties 
die toegepast worden op de Belevenissen.  

 
11. Promotie 

11.1 De Verkooppartner is verantwoordelijk voor: het maken van eigen content, 
promoten van producten en/of diensten, het aanbieden van producten en/of diensten 
op haar eigen website en social mediakanalen en de verkoop in zijn geheel. 
Happiness B.V benoemt hierbij de Verkooppartner als haar vertegenwoordiger op 
een niet-exclusieve, niet-werknemers basis om zijn diensten te onderschrijven en te 
promoten bij de doelgroep.  
11.2  Happiness B.V maakt op vrijwillige basis promotie van producten en/of diensten 
aangeboden door de Verkooppartner middels de Websites, e-mail, social media of 
andere kanalen. 
11.3 De Verkooppartner dient marketingmaterialen in de vorm van foto’s en video’s 
aan Happiness B.V aan te leveren met als doel het promoten van de producten en/of 
diensten van de Verkooppartner.  

 
12. Beëindiging partnerschap 

 



12.1 Happiness B.V. is ten allen tijde gerechtigd om deze overeenkomst te 
beëindigen, met inachtneming van de opzegtermijn van 2 (twee) dagen.  
12.2 Elke partij kan deze overeenkomst beëindigen ná de looptijd zoals 
overeengekomen in artikel 8.1 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.  
12.3  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 Verkooppartner deze overeenkomst heeft geschonden, (i) de 
toegang van de Verkooppartner onmiddellijk opschorten, beperken of beëindigen en / 
of de Verkooppartner instrueren om alle promotionele activiteiten stop te zetten of 
ophelderende verklaringen af te leggen, en de Verkooppartner zal onmiddellijk 
voldoen.  
12.4 Indien de samenwerking tussen Happiness B.V. en de Verkooppartner om 
welke reden dan ook is beëindigd, kan de Verkooppartner geen aanspraak meer 
maken op de vergoeding en is de Verkooppartner niet langer gerechtigd de naam 
van Happiness B.V. te gebruiken.  

 
 

13. Eigendomsrecht  
7.1 De Verkooppartner gaat ermee akkoord dat Happiness B.V. het eigendomsrecht 
behoud op de producten en/of diensten geplaatst op de Websites.  

 
14. Vergoeding  
14.1 Met volledige inachtneming van de prestaties van de Verkooppartner, zijn 
verplichtingen en de hierin verleende rechten, zal de Verkooppartner een vergoeding 
ontvangen zoals omschreven in artikel 8.2.  
14.2 De vergoeding voor de Verkooppartner betreft de prijs van het product/dienst, 
de bezorgkosten/kilometerkosten en de BTW minus 10% commissie per verkochte 
product en/of dienst van de Verkooppartner. Dit bedrag wordt direct na betaling door 
de klant overgemaakt op de door de Verkooppartner opgegeven IBAN 
rekeningnummer. 
14.3 Happiness B.V behoudt het recht met kennisgeving van de Verkooppartner het 
commissiepercentage om de tijd te veranderen.  
14.4 De Verkooppartner zal de diensten op eigen kosten uitvoeren en zijn/haar eigen 
middelen en apparatuur gebruiken.  
14.5 De Verkooppartner erkent dat de overeengekomen vergoeding de volledige 
vergoeding van de Verkooppartner vertegenwoordigt met betrekking tot deze 
overeenkomst en dat Happiness B.V geen andere verplichting heeft voor enige 
andere compensatie of kosten die de Verkooppartner heeft gemaakt in verband met 
de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst.  
14.6 Indien Verkooppartner in strijd handelt met één of meerdere voorwaarden uit 
deze overeenkomst, of als daarvan gegronde verdenking bestaat, is Happiness B.V. 
gerechtigd de uitbetaling van de opgebouwde vergoeding, tijdelijk, op te schorten.  
14.7 Happiness B.V. is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de 
Verkooppartner verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Happiness B.V. 
uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de Verkooppartner.  

 



 
10. Hygiëne  
10.1 Indien er voedsel en drinkwaar wordt geleverd door de Verkooppartner, dient de 
Verkooppartner zich te houden aan de HAACCP-normen.  

 
11. Openbaarmaking van materiaal en naleving van FTC-richtlijnen.  
11.1 Bij het publiceren van berichten / statussen over de producten of diensten van 
Happiness B.V, dient de Verkooppartner duidelijk zijn / haar "materiële band" met 
Happiness B.V bekendmaken, inclusief het feit dat de Verkooppartner enige 
overweging heeft gekregen, bepaalde ervaringen heeft opgedaan of wordt betaald 
voor een bijzondere service.  

 
12. Aansprakelijkheid  
12.1 Happiness B.V. is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade en/of 
kosten van de Verkooppartner.  
12.2 De Verkooppartner staat ervoor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op 
grond van de wetgeving en vrijwaart Happiness B.V. terzake van alle 
aansprakelijkheid dienaangaande.  
12.3 Indien Happiness B.V. om de inhoud van het materiaal aansprakelijk wordt 
gesteld door derden, neemt de veroorzakende Verkooppartner hiervoor de volledige 
aansprakelijkheid over van Happiness B.V. en vrijwaart hij/zij Happiness B.V. ter 
zake. Kosten die Happiness B.V. maakt ten behoeve de aansprakelijkheidstelling 
door derden, zullen volledig worden vergoed door de Verkooppartner.  
12.4 Happiness B.V. is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor annuleringen of 
retouren afkomstig van de consument op grond van het herroepingsrecht.  

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

 
 

 


