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TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: 
 
 
De onderneming L’ORÉAL NEDERLAND B.V., een vennootschap naar Nederlands recht, met 
maatschappelijke zetel te 2132 LR Hoofddorp, Scorpius 1, Nederland, BTW nr. NL001131679B02, 
vertegenwoordigd door Bram TIMMER, Algemeen directeur van de Divisie Professionele Producten 
naar behoren gemachtigd voor de doeleinden van dit document, 
 
Hierna de “ONDERNEMING” genoemd,  
 
EN:  
 
Mijnheer/ Mevrouw/ het Bedrijf ………………………………………………………………………………………………………… 

met maatschappelijke zetel te ………………………………………………………………….………………………………………… 

die onder de firmanaam …………………………………………………………………….………………………………………………. 

met KvK nummer………………………..………………………………………………………………………………………………………. 

 
Hierna de “ADVIESKAPPER” genoemd voor de Erkende salon(s) in: …………………. 
 
 
 
Naar wie hierna gezamenlijk wordt verwezen met de “Partijen”.  

 

NADAT VOORAFGAANDELIJK HET VOLGENDE WERD UITEENGEZET: 

 

De Advieskapper wenst de verkoopmodaliteiten met betrekking tot de Producten voor wederverkoop 

van het merk KÉRASTASE (hierna de ”Producten” genoemd), waarvoor hij over een erkenning beschikt 

voor bovengenoemde salon(s), uit te breiden tot het internet. 
 

KÉRASTASE is een exclusief merk van kappersproducten (hierna ‘het Merk’ genoemd) dat door L'ORÉAL 

werd gecreëerd. Het biedt een volledig gamma van wetenschappelijk sterk onderbouwde 

haarverzorgingsproducten aan voor gebruik in de kapsalons en vervolgtoepassingen thuis.  

 

Het Merk hanteert specifieke selectiviteitscriteria om te waarborgen dat de Producten in het kader 

van deze nieuwe verkoopmodaliteit worden gecommercialiseerd op een manier die verenigbaar is met 

de vastgelegde principes voor de door het Merk Erkende salons en met de standing en de 

dienstverlening die het Merk vereist. 

 

De verkoop via het internet moet ook waarborgen bieden voor de bescherming van het imago van het 

Merk, de kwaliteit van de adviesverlening en de bescherming van het selectieve distributienetwerk, en 

moet verder de waarde die aan het hoogtechnologische karakter van de Producten verbonden is, ten 

volle behouden met het doel de consumenten een betere dienstverlening te bieden. 
 
De Advieskapper is op de hoogte van de aldus door het Merk vastgelegde criteria voor de verkoop van 

de Producten op het internet en verklaart deze zonder voorbehoud of beperking te aanvaarden. 
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De Onderneming behoudt zich het recht voor om zelf een website uit te baten voor informatie- en/of 

verkoopdoeleinden. 
 
De Partijen zijn bijgevolg overeengekomen om dit addendum te ondertekenen dat onlosmakelijk 

verbonden is met het contract inzake de erkenning als KÉRASTASE-Advieskapper die voor 

bovengenoemde Erkende salon(s) werd ondertekend.  

 

Artikel 1 – VOORWERP 

 

1.1. Aangezien deze overeenkomst een addendum vormt bij het contract tot erkenning als 

Advieskapper, is elke bepaling van het contract die hiermee niet in tegenspraak is, ook van 

toepassing op dit addendum. 
 
1.2. Dit addendum heeft tot doel om de verplichtingen van de twee Partijen vast te leggen en de criteria 

te definiëren waaraan de website van de Advieskapper moet voldoen voor de verkoop van de 

Producten door deze laatste op zijn website, hierna ‘de Website’ genoemd. Het URL-adres van de 

Website is:  
www….....................................................................................................................[AAN TE VULLEN]  

 
De onderneming verleent de Advieskapper toestemming om de Producten op de Website te 

verkopen onder de in deze overeenkomst vastgelegde voorwaarden, waarbij wordt opgemerkt 

dat de Website uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de Advieskapper functioneert. 
 
1.3. Aangezien het een nieuwe verkoopmodaliteit betreft en gelet op de evolutie van de technologie, 

zullen de hierna gedefinieerde criteria en verbintenissen noodgedwongen evolueren.  
 

De Advieskapper zal hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht zodat hij deze nieuwe elementen 

kan integreren, zonder dat hiervoor telkens een nieuw addendum hoeft te worden opgesteld.  
 

Ingeval de Advieskapper weigert om deze nieuwe elementen te integreren, behoudt de 

onderneming zich het recht voor om een einde te stellen aan dit addendum door middel van een 

opzeggingstermijn van twee maanden. 

 

 

Artikel 2 – LOKALISATIE VAN DE WEBSITE 

 

2.1 De referencering van de Website op het internet dient te gebeuren met behulp van 

sleutelwoorden die geen afbreuk doen aan en verenigbaar zijn met het prestige van het Merk 

(websitelink/zoekmachines). De lijst dient op eenvoudige aanvraag aan de onderneming te worden 

meegedeeld. 

 

2.2 Het URL-adres en de naam van de Website worden beoordeeld op basis van de kwaliteit van de 

gebruikte woorden, hun bekendheid en hun suggestieve kracht op het vlak van prestigieuze 

haarverzorgingsproducten. Zij mogen door de consument niet worden ervaren als beschadigend 

voor het prestige en het luxe-imago van het Merk. Zij moeten bovendien rechtstreeks verband 

houden met de (keten van) Erkende salon(s) waarvan de Website het virtuele verlengstuk vormt. 

De naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de Erkende salon dienen op de 

Website toegankelijk te zijn, op de welkomstpagina of via een link op deze pagina. 

 

2.3. In geval van verwijzing tegen betaling, mag de beschrijvende tekst van de advertenties op Google 

niet als denigrerend bij de consumenten overkomen, rekening houdend met het prestige en het 

luxe-imago van het Merk. 
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Artikel 3 – PRESENTATIE VAN DE WEBSITE 

 

3.1 Kwaliteit van de Website 

 

De grafische kwaliteit van de Website (helderheid van het beeld, korrelkwaliteit, kleurkwaliteit, enz.) 

moet aan de meest geavanceerde technologische normen beantwoorden. 
 
De Website moet toegankelijk zijn voor al wie over een standaarduitrusting beschikt. 
 
De totstandkoming van een verbinding met de Website en het laden van de pagina’s moet zo snel 

gebeuren als mogelijk is volgens de meest geavanceerde technologische normen. 
 
De Website moet worden geconcipieerd in overeenstemming met een grafisch charter dat verenigbaar 

is met het selecte imago van het Merk en dient meer in het bijzonder de volgende elementen te 

bevatten: Beperkt afrolmenu, eenvormigheid, ruime en consistente paginaopmaak, eenvormige stijl, 

correcte spelling, afwezigheid van informeel taalgebruik, leesbare teksten en heldere afbeeldingen. 
 
De Website mag geen banners of berichten tonen die afbreuk doen aan het imago van het Merk.  

 

De gebruiker moet vlot zijn weg vinden doorheen de Website en moet de inhoud gemakkelijk begrijpen 

dankzij met name: een zoekmachine, een toegang tot de boomstructuur van de Website op iedere 

navigatiepagina. 
 
Verder mag de Website de gebruiker op geen enkele manier, rechtstreeks noch onrechtstreeks, 

doorsturen naar websites die in strijd zijn met de goede zeden, de veiligheid of de openbare orde. 
 
De Advieskapper dient het Merk de technische specificaties van de Website mee te delen, zodat het 

een technische evaluatie kan uitvoeren van zowel het vermogen om een groot aantal verbindingen te 

verwerken als de netwerkarchitectuur (provider en aanwezigheid van een hoogperformante backbone 

voor snelle verbinding). 

 

De Advieskapper verbindt zich ertoe om de Onderneming alle informatie met betrekking tot de 

wijziging van haar URL-adres of van de domeinnaam van de Site mee te delen. De Advieskapper 

verbindt zich er eveneens toe om ervoor te zorgen dat de voormelde domeinnaam en alle daaruit 

voortvloeiende URL-adressen niet in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden, noch een 

persmisdrijf vormen (laster of belediging), noch in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving of 

reglementering, noch met de immateriële rechten van de Onderneming (intellectuele 

eigendomsrechten of persoonlijkheidsrechten). 

 

Voor betaalde advertentieverwijzingen door verschillende zoekmachines verbindt de Advieskapper 

zich ertoe om aan de Onderneming de informatie mee te delen die de Onderneming in staat stelt om 

dergelijke verwijzingen toe te staan. Voor de zoekmachine "Google" verbindt de Advieskapper zich er 

in het bijzonder toe om de Onderneming haar Google-ID en haar Gmail-adres te verstrekken dat aan 

de overeenkomstige Google-account is gekoppeld, zodat de Onderneming voor deze Google-account 

toestemming geeft voor het gebruik van sleutelwoorden, waaronder het Merk of de Producten. 

 

 

3.2 Welkomstpagina van de Website 

 

Het esthetische karakter van de welkomstpagina moet verenigbaar zijn met het prestige van het Merk. 
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Indien de Advieskapper op de site map of op de welkomstpagina van de Website ook andere Producten 

of diensten toont dan luxeproducten voor professionele haarverzorging, moet de ruimte voor de 

luxeproducten voor professionele haarverzorging gescheiden zijn vanaf de welkomstpagina van de 

ruimten voor de andere producten of diensten zodat elke verwarring tussen beide ruimten wordt 

vermeden. 

 

Desgevallend mogen de ruimten voor de andere producten of diensten die op de Website worden 

verkocht niet als denigrerend overkomen bij de consumenten, rekening houdend met het prestige van 

het Merk. 

 

 

Artikel 4 – PRESENTATIE OP DE WEBSITE VAN DE RUIMTE GEWIJD AAN LUXEPRODUCTEN VOOR 

PROFESSIONELE HAARVERZORGING 

 

4.1 Ruimte gewijd aan luxeproducten voor professionele haarverzorging 

Er moet een specifieke en gemakkelijk toegankelijke ruimte worden gewijd aan luxeproducten voor 
professionele haarverzorging. 
 
In deze ruimte mogen slechts merken van luxeproducten voor professionele haarverzorging worden 
aangeboden en/of verkocht. 
 
De pagina "Merken" van de Website moet het mogelijk maken om de merken van luxeproducten voor 
professionele haarverzorging afzonderlijk te herkennen. 
 

Het Merk moet worden aangeboden in een omgeving met concurrerende merken waaraan eveneens 

een kwaliteitsvolle ruimte toegewezen is.  
 
In de ruimte die aan luxeproducten voor professionele haarverzorging gewijd is, moeten merken 

worden voorgesteld waarvan de distributiemodaliteiten, het imago en de reputatie vergelijkbaar zijn 

met die van het Merk. 
 
 

4.2 Kwaliteit van de ruimte gewijd aan luxeproducten voor professionele haarverzorging 

De ruimte die aan luxeproducten voor professionele haarverzorging gewijd is, dient in esthetisch en 
grafisch opzicht van nog betere kwaliteit te zijn dan de rest van de Website, zodat een luxueuze 
omgeving wordt gecreëerd die specifiek bij de daar aangeboden merken aansluit. 

Deze ruimte dient op eenvoudige wijze toegang te bieden tot de essentiële informatie en moet de 
bezoeker op objectieve en exhaustieve wijze oriënteren bij zoekopdrachten op eender welke wijze 
(rechtstreeks zoeken op merknaam, type behoefte en productcategorie).  

Het Merk en zijn Producten moeten worden opgelijst op de interne zoekmachines van de Website. De 
lijst van sleutelwoorden die met het Merk worden geassocieerd, moet voorafgaandelijk ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan het Merk. 

 

4.3 Welkomstpagina van de ruimte gewijd aan luxeproducten voor professionele haarverzorging 

De welkomstpagina en de site map van de ruimte die aan luxeproducten voor professionele 
haarverzorging gewijd is, moeten van een hoge esthetische en grafische kwaliteit zijn die bij het imago 
van het Merk past. 
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Artikel 5 – PRESENTATIE VAN DE AAN HET MERK GEWIJDE RUIMTE IN DE RUIMTE DIE AAN 

LUXEPRODUCTEN VOOR PROFESSIONELE HAARVERZORGING GEWIJD IS  

 

De Producten van het Merk moeten worden voorgesteld in een ruimte die speciaal voor het Merk – 

en in samenwerking hiermee – werd geconcipieerd.  

 

5.1 De Advieskapper dient zich ervan te vergewissen: 

 

- dat de specifiek aan het Merk gewijde ruimte zo geconcipieerd is dat de filosofie en de 

identiteit van de Producten en het Merk tot uiting komen en hun specifieke eigenheid in de 

ogen van de consument wordt bevestigd; 

 

- dat de Producten kunnen worden voorgesteld naast luxeproducten voor professionele 

haarverzorging van andere merken, zij het gegroepeerd en gescheiden van deze andere 

merken. 

De Producten van het Merk mogen samen met producten van andere, concurrerende merken 

worden voorgesteld in welbepaalde rubrieken (geschenken, koffertjes, …). In dat geval moeten 

deze rubrieken ook aan het Merk worden voorgelegd voordat mag worden overgegaan tot het 

plaatsen van deze Producten. 

 

- dat het grafisch charter van deze ruimte – evenals alle aanpassingen hieraan – 

voorafgaandelijk ter goedkeuring aan het Merk wordt voorgelegd. De Advieskapper verbindt 

zich ertoe om in deze ruimte slechts afbeeldingen, foto’s, animatiefilmpjes en andere 

multimediamodules op te nemen die het Merk voor de promotie van zijn Producten heeft 

ontwikkeld en worden gebruikt zonder wijziging noch aanpassing. Indien de Advieskapper zijn 

eigen tools of afbeeldingen wenst te ontwikkelen, moet hij deze ter goedkeuring aan het Merk 

voorleggen.  

 
- De specifiek aan het Merk gewijde ruimte moet een link naar de institutionele Website van 

het Merk bevatten (http://www.kerastase.nl) zodat de internetgebruiker, indien hij dit zou 
wensen, het advies en de expertise van het Merk zou kunnen genieten. 

 

5.2 Alle Producten en productlijnen van KÉRASTASE die op de Website worden voorgesteld, 

moeten vergezeld zijn van een beschrijving van de samenstelling, de claims, de eigenschappen 

en de gebruiksinstructies. 

 

5.4 De Advieskapper dient alles in het werk te stellen om een representatieve selectie van de 

Producten voor wederverkoop voor te stellen en te koop aan te bieden, evenals nieuwigheden, 

onder voorbehoud van artikel 5.6 hieronder. Elk artikel dient te worden voorgesteld aan de 

hand van een packshot (mogelijkheid om slechts één maat af te beelden indien er verscheidene 

zijn, maar voorstelling van alle aangeboden artikelen). 

 

5.5 Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Advieskapper om de Website minstens 

eenmaal per maand te updaten en in het bijzonder om toe te zien op het bijhouden van de 

catalogus, de promotie van nieuwe productlanceringen en de actualisering van de thema’s. 

 

http://www.kerastase.nl/
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5.6 Om nieuwe producten in optimale omstandigheden te kunnen lanceren, behoudt het Merk 

zich de mogelijkheid voor om ze gedurende een periode van 3 maanden, te rekenen vanaf de 

eerste dag van de lancering, uitsluitend aan de Erkende salons te verkopen.  

 

5.7 De Advieskapper ziet ervan af om de ruimte die aan het Merk en zijn Producten gewijd is, te 

gebruiken voor de promotie van andere merken en hun Producten. 

 De aan het Merk gewijde ruimte mag meer in het bijzonder geen reclamebanners of links 

bevatten naar een ander merk of naar producten van een andere orde (terug naar homepage 

of tabbladen). 

 

 

Artikel 6 – ADVIES 

 

6.1  Adviesverlening is een essentieel element van de verkoop van luxeproducten voor 

professionele haarverzorging. Gezien de technische mogelijkheden die het internet biedt, 

moet de consument kunnen rekenen op een adviesverlening die vergelijkbaar is met deze die 

in de salons wordt aangeboden, conform onderstaande voorwaarden: 

 

- De adviesdienst dient verzekerd te worden door minstens een persoon die houder is van een 

kappersdiploma of die minstens drie jaar ervaring in een kapsalon heeft of, desgevallend, door 

personen onder haar verantwoordelijkheid en directe controle; 

 

- De adviseurs moeten de taal begrijpen en spreken van het land van de Website. Indien de 

Advieskapper ervoor kiest om op de Website verscheidene talen aan te bieden, moeten de 

adviseurs ook elk van deze talen begrijpen en spreken; 

 

- De internetgebruikers kunnen hun vragen schriftelijk stellen, hetzij door een elektronisch 

formulier in te vullen dat vooraf door de Advieskapper opgesteld is, hetzij door zelf een vraag 

in te voeren in de daarvoor voorziene ruimte op de Website;  
 

- De Website moet op alle vragen van de consument een gepersonaliseerd en pertinent 

antwoord geven. Dit moet op de volgende manieren kunnen: 

▪  via e-mail / sociale media / instant messaging (onmiddellijk of, naargelang van de 

moeilijkheidsgraad, binnen een maximale termijn van 48 uur op werkdagen); 

▪ telefonisch (minstens 5 dagen op 7 en 8 uur per dag). 

De consument moet ook worden gewezen op deze tijdsduur en op de mogelijkheid om zich tot 
een van de Erkende salons te wenden. 

- Erkende salon(s)  

 

6.2 De Advieskapper verleent de consumenten uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid advies. 

Het Merk kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld in geval van eender welke 

problemen met een consument in het kader van het online advies dat aan de consumenten 

wordt verstrekt. 
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Artikel 7 – SAMENWERKING OP HET VLAK VAN WEBSITEBEHEER 

 

7.1 Het Merk kan desgevallend een module aanbieden voor de invulling van de ruimte die op de 

Website aan zijn Producten wordt gewijd. Deze module kan aan de Advieskapper worden 

aangeboden voor diens Website onder de voorwaarden die zij hiervoor overeenkomen. 

 

7.2 Het Merk kan, indien deze beschikbaar zijn, ook elementen aanbieden om de Website aan te 

maken en te verfraaien in overeenstemming met het imago van het Merk, evenals eender 

welke informatie en technische of commerciële documentatie in verband met de Producten. 

 

7.3 De Advieskapper mag op de Website het reclamemateriaal van het Merk gebruiken, in 

samenspraak met het Merk en binnen de grenzen van de intellectuele eigendomsrechten 

waarover het beschikt. 

 

7.4 Het Merk kan op de welkomstpagina’s van de Website en in de ruimte die aan luxeproducten 

voor professionele haarverzorging gewijd is, op geprivilegieerde wijze content plaatsen ter 

ondersteuning van belangrijke productlanceringen, en dit in principe minstens tweemaal per 

jaar. 

 

7.5 De Advieskapper dient aan het Merk informatie te verstrekken omtrent de omzet die 

maandelijks via het internet voor het Merk wordt gerealiseerd en de geraamde 

voorraadstromen voor de Producten van het Merk, evenals (anonieme) gegevens over de 

internetbezoekers (nationaliteit, aantal bezoeken, aantal aankopen, enz.) en alle andere 

gegevens die het Merk redelijkerwijs zou kunnen vragen. 

 

 

Artikel 8 – VERWERKING VAN DE VERKOPEN DOOR DE ERKENDE ADVIESKAPPER AAN 

CONSUMENTEN 

 
8.1  De Advieskapper kan de Producten van het Merk via zijn Website verkopen aan alle 

consumenten die in de Europese Economische Ruimte of op het grondgebied van de Europese 
Vrijhandelsassociatie gevestigd zijn of verblijven. 

 
8.2 De technische producten zijn niet bestemd voor verkoop aan de consumenten. Ze zijn 

uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.  
 
8.3 De Advieskapper dient de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de 

Producten het selectieve distributienetwerk verlaten dat door het Merk werd opgezet, en mag 
slechts Producten verkopen aan consumenten of andere Advieskappers. 

 
De Advieskapper verbindt zich ertoe om iedere bestelling van meer dan zes (6) eenheden van 
eenzelfde artikel te blokkeren of te annuleren en desgevallend de Onderneming zo snel 
mogelijk hierover op de hoogte te stellen. 

 

8.4 De prijzen en verkoopvoorwaarden die de Advieskapper ten overstaan van de consument 

hanteert, moeten duidelijk worden vermeld. Er mag meer in het bijzonder geen verwarring 

bestaan tussen de prijs en de inhoud van een artikel. 

 

De Advieskapper mag promotiecampagnes voeren die met de geldende regelgeving en de 

eerlijke handelspraktijken in overeenstemming zijn, en dient te zorgen voor een presentatie 
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die bij het luxueuze en exclusieve karakter van de Producten van het Merk past. De 

Advieskapper dient zich bijgevolg te onthouden van elke vorm van publiciteit die het imago 

van het Merk kan schaden door een opzichtige of stijlloze presentatie die onverenigbaar is met 

het luxueuze en exclusieve karakter van de Producten, het prestige van het Merk, en de 

kwaliteitsvolle en esthetische ruimte die eraan gewijd is. 

 

8.5 De verwerking van de bestellingen dient te verlopen in overeenstemming met de legitieme 

verwachtingen van de consument. Het orderbeheer moet eenvoudig en betrouwbaar zijn. De 

winkelmand moet toegankelijk zijn en de inhoud ervan moet tijdens het plaatsen van de 

bestelling op elk moment kunnen worden gewijzigd. De Advieskapper dient mogelijke 

voorraadonderbrekingen voor een bepaald artikel onmiddellijk te melden op de Website. 

Zodra een geregistreerde consument een bestelling heeft geplaatst, dient de Advieskapper de 

ontvangst van de bestelling via e-mail te bevestigen. De consumenten moeten de status van 

hun bestelling kunnen opvolgen (bevestigd of niet, wordt klaargemaakt of verstuurd, toegang 

tot factuur, enz.). 

 
8.6 De betalingen en de overdrachten van bankgegevens moeten beveiligd zijn met de nieuwste 

technologie. 

 

8.7 De Advieskapper dient ervoor te zorgen: 

 

- dat de verzendingswijze, de termijnen en de leveringskosten duidelijk op de Website vermeld 

staan en toegankelijk zijn vóór de aankoop 

 

- dat de verzendingswijze een toegevoegde waarde creëert, met name door de Producten te 

leveren in een gepersonaliseerde kwaliteitsverpakking en gescheiden van de andere 

producten, stalen of geschenken die worden aangeboden door andere merken die op de 

Website worden verkocht. Op verzoek van het Merk kan de Advieskapper bij de verzendingen 

begeleidende kaartjes of brochures voegen; 

 

- dat de leveringstermijnen redelijk zijn en nooit langer dan een week bedragen, behoudens in 

geval van overmacht. De leveringsprijzen kunnen verschillen in functie van de termijn of de 

gekozen leveringsplaats; 
 

- dat de vervoer- en opslagvoorwaarden aan de geldende normen voor professionele 

haarverzorgingsproducten beantwoorden (geen langdurige blootstelling aan zonlicht of grote 

temperatuurschommelingen, enz.). 
 

8.8 De terugname van goederen is ten laste van de Advieskapper, ongeacht de oorzaak. 

 

 
Artikel 9 – REGLEMENTERING 

 

De Advieskapper verbindt zich ertoe om elke regelgeving te eerbiedigen die op internetverkoop van 

toepassing is, en bevestigt dat hij voor de uitoefening van deze activiteit alle vereiste aangiften heeft 

gedaan die op de datum van de ondertekening van dit addendum bestaan of tijdens de uitvoering 

ervan van toepassing worden. 

 

De Advieskapper verbindt zich ertoe om op iedere pagina van de Website de algemene 

gebruiksvoorwaarden en de algemene verkoopvoorwaarden toegankelijk te maken. 
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Verder verbindt de Advieskapper zich er ook toe om de reglementering en de beperkingen na te leven 

die op de levering van potentieel gevaarlijke producten van toepassing zijn (zoals aerosols). 

 

 

Artikel 10 – ERKENNINGSPROCEDURE 

 

De Website kan slechts worden erkend indien hij aan de hierboven genoemde criteria voldoet en op 

voorwaarde dat de Advieskapper de contractuele verplichtingen op basis van dit addendum nakomt, 

evenals deze met betrekking tot de Erkende salon(s) die in het contract inzake de erkenning als 

Advieskapper vermeld staan. 

 

Het Merk evalueert de Website, de ruimte gewijd aan luxeproducten voor professionele 

haarverzorging en de ruimte die op deze Website aan het Merk wordt gewijd binnen een termijn van 

maximaal drie (3) maanden na de ontvangst van het verzoek tot erkenning. De Advieskapper wordt 

binnen de hierboven genoemde termijn op de hoogte gebracht van de beslissing om de Website al dan 

niet te aanvaarden. 

 

Indien de definitieve versie van de Website niet beschikbaar is, dient de Advieskapper het 

modelontwerp van de Website aan het Merk voor te leggen. Er kan een voorlopige goedkeuring 

worden verleend die wordt bevestigd of ingetrokken zodra de Website operationeel is. 

 

Indien de aanvrager niet aan de criteria beantwoordt, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte 

gebracht en worden de nog te vervullen voorwaarden om wél te worden erkend, hem op dezelfde 

wijze toegestuurd.  

 

De Website moet op elk moment aan bovengenoemde internetcriteria voldoen; het Merk verifieert 

regelmatig de naleving hiervan. 

 

 

Artikel 11 – DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST 

 

Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van haar ondertekening en blijft, tenzij ze in 

overeenstemming met de bepalingen van dit artikel wordt beëindigd, volledig van kracht totdat het 

contract inzake de erkenning als Advieskapper – ongeacht om welke reden – wordt beëindigd. 

 

Deze overeenkomst loopt automatisch af in geval van beëindiging van het contract inzake de erkenning 

als Advieskapper waarbij zij een addendum vormt. 

 

De onderneming kan deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door middel van een aangetekende 

brief met ontvangstbevestiging aan de Advieskapper: 

 

- indien de Advieskapper niet langer zou voldoen aan eender welke van de selectiviteitscriteria 

die in deze overeenkomst worden gedefinieerd, en indien hij nalaat om dit recht te zetten 

binnen de twee (2) maanden na de ontvangst van een ingebrekestelling door het Merk; 

 

- indien de Advieskapper tekortschiet met betrekking tot een van de in deze overeenkomst 

opgenomen verplichtingen en nalaat om dit recht te zetten binnen de vijftien (15) dagen na 

de ontvangst van een ingebrekestelling door het Merk. 
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Bij de beëindiging van deze overeenkomst, ongeacht om welke reden, dient de Advieskapper zich te 

onthouden van elk verder gebruik van beeldmateriaal, foto’s, reclamemateriaal of andere elementen 

die de onderneming ter beschikking stelde van de Advieskapper, en dient hij deze aan de onderneming 

terug te geven binnen de acht (8) dagen na de beëindiging van deze overeenkomst. De Advieskapper 

verbindt zich er ook toe om zich te onthouden van elk verder gebruik van eender welke merken, logo’s 

of ander intellectueel eigendom van de onderneming, en van eender welke tekens of aanduidingen 

die naar het Merk, de Producten of het Merk verwijzen, en dient deze onmiddellijk van de Website te 

verwijderen. 

 

 

Opgemaakt te Hoofddorp, in twee originele exemplaren, op …………………………….[datum]. 

 

 

 

 

Handtekening van de ADVIESKAPPER Handtekening van de ONDERNEMING 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………..  
handtekening & naam invullen 

 
 
 
 
 

           Bram TIMMER 

  

 


