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De regels voor deelname van de Delticom AG partnerprogramma's 

 

Wij geven de voorkeur aan te sluiten bij websites met de volgende inhoud: 

 Blogs, forums, advies en inhoudswebsites op het gebied van auto's, wielen, 

velgen en banden. 

 Cashback websites 

 Prijszoekers 

 Klantentrouw websites 

 Prijsvergelijkers websites 

 Winkelen platformen 

 

De volgende zijn uitgesloten van het programma: 

 Websites met pornografische inhoud 

 Websites met betrekking tot gokken 

 Websites die onwettige download links naar onwettige software of muziek 

aanbieden 

 Websites met racistische, onwettige of discriminerende inhoud, evenals 

websites met gewelddadige beelden (toegebracht wonden, seksuele agressie, 

verkrachting, moord, positieve afbeeldingen van wapens). 

 Positieve afbeeldingen van drugs, waaronder alcohol en tabak 

Websites die nog "under construction" zijn of een registratie vereisen om de inhoud 

te bekijken zal uitvoerig worden onderzocht alvorens te worden toegelaten. Websites 

zonder originele inhoud en websites die fouten produceren, worden uitgesloten van 

het programma. 

Verdere voorwaarden voor deelname van Delticom AG, namelijk de websites 

autobandenmarkt.nl, probanden.nl, motorbandenmarkt.nl enz.: 

U mag niet voorbehouden het handelsmerk Delticom, noch een van haar winkel 

namen (bv autobandenmarkt.nl, probanden.nl, motorbandenmarkt.nl, etc.) op een 

zoekmachine. Dit geldt ook voor de zoekwoorden die voor de hand liggende 

spelfouten van het handelsmerk Delticom en een van zijn winkels (bijvoorbeeld 

autobandenmarkt.nl, probanden.nl, motorbandenmarkt.nl, etc.) zijn. In het geval dat 

deze instructies worden geschonden, Delticom AG behoudt zich het recht voor om 

alle geopende verkoop te annuleren en de aansluiting met de betreffende partner te 

beëindigen. 

Koop van een gesponsord zoekresultaat op een zoekmachine met behulp van de 

merknaam en de link, of een merknaam of koppeling dat kan gemakkelijk worden 
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verwarrd met onze, is verboden. Verdere pogingen tot integratie die na het klikken op 

de advertentie die in meerdere gevallen Delticom tracking activeert van verschillende 

affiliate marketing netwerken. 

U mag geen postview Tracking of Cookie-Dropping gebruiken. Kwaliteit wordt 

beloond terwijl schendingen met de bedoeling van manipulatie worden bestraft met 

onmiddellijke opschorting en vernietiging met terugwerkende kracht van een 

bevestigde sales en leads. 

Verkoop, respectievelijk bepalingen, kan worden ingetrokken indien: 

 De klant de bestelling annuleert 

 Geen betaling ontvangen van de klant 

 De bestelling teruggestuurt bij de klant 

 Klants credit kaart check is mislukt 

 Registratie / bedrog bestellingen 

 Interne of een test bestelling 

 De voorwaarden van aansluiting worden geschonden 

 De klant is op de zwarte lijst 

De bepaling geldt alleen voor de netto-omzet, exclusief BTW, verzendkosten en 

verpakking. 


