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1. Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “50% stimuleringskorting op Varb API koppeling eigen
voorraad plaatsen” (hierna “Actie”), georganiseerd door Stichting Varb, gevestigd aan de Italiëlaan 8, 2391 PT
Hazerswoude-Dorp.
b. De actie is eenmalig. Door gebruik te maken van de Actie, verklaren klanten die gebruik maken van de Actie
(hierna “Deelnemers”) te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden (hierna
“Actievoorwaarden”).
c. De Actie is geldig op:
i. nieuw af te nemen “API koppelingen eigen voorraad plaatsen” bij bestaande en nieuwe deelnemers van
Varb.
ii. bestaande “API koppelingen eigen voorraad plaatsen” bij bestaande Varb deelnemers.
d. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen
worden ingediend bij Stichting Varb via mailadres: info@varb.nl. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de
overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ’s Gravenhage, tenzij
de bij het betreffende geschil betrokken partijen alsdan overeenkomen het geschil te doen beslechten
overeenkomstig het Arbitrage Reglement dan wel het Rapid Conflict Resolution van de Stichting
Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), gevestigd te Heemstede.
2. Deelname
a. Deelnemers maken gebruik van de korting door een “API koppeling eigen voorraad plaatsen” aanvullend af te
sluiten op hun Varb abonnement, in de periode 1 juni 2020 tot en met 1 mei 2021 (hierna: “Actieperiode”).
b. Indien de “API koppeling eigen voorraad plaatsen” wordt afgesloten gedurende de looptijd van het Varb
abonnement zal de koppeling en daarmee ook de actie gelden op de resterende looptijd van de koppeling.
Daarmee wordt de looptijd van de koppeling gelijk gesteld aan de looptijd van het Varb abonnement.
c. Iedere Deelnemer mag één keer gebruik maken van de Actie.
d. De Actie is niet van toepassing op reeds afgesloten en af te sluiten “API koppeling gegevens uit te wisselen”.
e. Door gebruik te maken van de Actie stemmen Deelnemers in met deze Actievoorwaarden en gaan akkoord
met de uit de Actievoorwaarden en voortvloeiende rechten en verplichtingen.
3. De Actie
a. De Actie bestaat uit een korting van 50% op het afsluiten van de “API koppeling eigen voorraad plaatsen” en
kan alleen worden verstrekt bij afname van een (bestaand) Varb abonnement.
b. De actie is niet overdraagbaar, niet restitueerbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere
waardebonnen.
c. Over de toekenning van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
4. Privacy
a. Varb zal verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, zie hiervoor ons privacybeleid
https://www.varb.nl/privacybeleid
5. Aansprakelijkheid
a. Varb is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan ten gevolge van (uitvoering van) de Actie, zoals het
onjuist inrichten van de koppeling in het eigen pakket van de Deelnemer.
b. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het inrichten van de koppeling in haar eigen administratiepakket.
Stichting Varb verstrekt enkel alleen de gebruikersnaam van de koppeling waarna de Deelnemer zelf het
bijbehorende wachtwoord moet aanmaken dan wel moet opvoeren in haar administratiepakket.
c. Wijziging of aanpassing van deze Voorwaarden en/of wijziging van de actie zal door Stichting Varb bekend
worden gemaakt via haar website.
d. Varb behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, alsmede het terughalen dan wel weigeren van de korting
zonder dat Varb daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemer.
e. Op de diensten van Varb zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn te raadplegen onder
https://www.varb.nl/algemene-voorwaarden.
f. Varb is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, typeen zetfouten zijn dan ook voorbehouden.
g. In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorziet zal een besluit worden genomen door Varb.
h. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden nietig of ongeldig zijn, zal dit niet de geldigheid
van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden of de Actie aantasten.
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