Wijzigingen Algemene voorwaarden
Partnerprogramma TriFact365
Nieuwe en aangepaste regelingen in Versie 1.1 (september 2019)

1. Start, duur en beëindiging van de overeenkomst
1.4

Indien één der partijen de overeenkomst wenst te beëindigen, dan wordt dat per e-mail kenbaar gemaakt.

2. Aanmelden nieuwe klanten
2.3

Indien onverhoopt de unieke partnercode van de Business Partner niet is vermeld bij de proefversieaanvraag, is de Business Partner in de gelegenheid om gedurende de proefperiode deze partnercode in te
(laten) vullen bij het account van de aangemelde klant in de TriFact365 portal.

3. Bepaling van de periodieke fee
3.3

De fee wordt alleen berekend over de gefactureerde omzet die door de aangeleverde klant is betaald. Indien
de betaling in een volgende periode alsnog heeft plaatsgevonden, zal de Business Partner hier alsnog een
fee over ontvangen.

3.4

De fee zal elk half jaar worden vastgesteld. Het eerste jaar bedraagt deze fee 50%. Na het eerste jaar is de
hoogte van voorgaande fee afhankelijk van de prestaties die de Business Partner levert. Actuele fee
bepalingen (feepercentages) en partnerprocedures zijn terug te vinden op onze website:
https://www.trifact365.nl/partnerprogramma/

4. Wijziging van overeenkomst
4.1

TriFact365 is gerechtigd de inhoud van het Partnerprogramma inclusief deze Algemene Voorwaarden te
wijzigen, mits zij de voorgenomen wijzigingen aankondigt bij de Business Partner. Deze wijzigingen gelden
ook ten aanzien van bestaande Partnerovereenkomsten.

4.2

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder het recht van de
Business Partner de Partnerovereenkomst op te kunnen zeggen.

4.3

Indien de Business Partner een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum
waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Partnerovereenkomst beëindigen tegen deze datum.
Geen bericht na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde
voorwaarden.
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