
 
 

 
 

Maakt affiliate toegankelijk! 
 
Leveringsovereenkomst Stellia CMS door middel van licentiecodes geleverd door resellers. 
Stellia CMS is een product van Instelligence B.V. 
 
Deze leveringsovereenkomst is geldig vanaf 01-03-2019. 
 
 
Definities:  
Licentiecode 

- Een code die via stellia.nl kan worden verzilverd en 
waarmee toegang wordt verkregen tot het CMS platform 
van Stellia voor de duur van minimaal één kalenderjaar. 
Deze licentiecode is éénmalig te verzilveren. 

Reseller 
- De verkoper van de licentiecode. Doorgaans zal dit een 

webshop zijn waarin het product Stellia CMS wordt 
aangeboden. Het is ook mogelijk dat de licentiecode is 
aangeschaft in de detailhandel. In dat geval is een pakket 
van Stellia gekocht in een winkel.  

 
Artikel 1 
Het verzilveren van een geldige licentiecode geeft het recht gebruik te 
maken van het affiliate platform Stellia CMS van Instelligence B.V. 
voor de duur van één kalender jaar of tot schriftelijke beëindiging 
door de tekenbevoegde van Instelligence B.V.  
 
Artikel 2 
De licentiecode omvat alleen het recht gebruik te maken van het CMS 
platform. Het CMS platform Stellia inclusief websites blijven te allen 
tijde in eigendom van Instelligence B.V.   
 
Artikel 3 
Binnen het CMS platform kunnen één of drie affiliate websites 
worden aangemaakt en onderhouden,  afhankelijk van het gekozen 
pakket bij één van onze resellers. Elke affiliate website omvat 
maximaal 5.000 producten per website met een cronjob update 
frequentie van één keer per 7 dagen op de product-feeds. 

- Licentiecodes die beginnen met 1AS geven recht op één 
affiliate website voor een duur van één jaar. 

- Licentiecodes die beginnen met 3AS geven recht op drie 
affiliate websites voor een duur van één jaar. 

 
Artikel 4 
Instelligence B.V. heeft het recht te controleren of bij de aankoop van 
een licentiecode succesvolle betaling bij de reseller heeft 
plaatsgevonden. Indien de betaling bij de reseller niet succesvol is 
afgerond, is het mogelijk dat wij de aangeschafte licentiecode niet 
accepteren. 
 
Artikel 5 
Indien een licentiecode is aangeschaft tegen een lagere of hogere 
retailprijs, dan zal de licentiecode ongeldig worden verklaard. Koper 
dient zelf een teruggave van betalingen te vragen bij de reseller. 
Instelligence B.V. heeft het recht bewijstukken op te vragen 
doormiddel van kopie bankoverschrijving. Indien deze op verzoek niet 
kunnen worden overhandigd, dan zal de licentiecode ongeldig worden 
verklaard. 
 
 
 
 

De vaste retailprijzen zijn: 
- Licentiecodes die beginnen met 1AS geven recht op één 

affiliate website voor een duur van één jaar en hebben een 
retailprijs van 32,50 euro inclusief BTW.  

- Licentiecodes die beginnen met 3AS geven recht op drie 
affiliate websites voor een duur van één jaar en hebben 
een retailprijs van 62,50 euro inclusief BTW.  

 
Artikel 6 
Na aanschaf van een pakket ontvangt de koper per email de 
licentiecode waarmee, afhankelijk van het gekozen pakket, één of drie 
affiliate webshops kunnen worden aangemaakt en onderhouden 
gedurende één jaar. De licentie gaat in op de dag van verzilvering van 
een geldige licentiecode en zal automatisch eindigen na 12 maanden.  
 
Artikel 7 
Twee maanden voor afloop van enig jaar wordt de licentiehouder de 
mogelijkheid geboden zijn pakket te verlengen. Bij niet tijdig 
verlengen van het pakket zal het account één jaar na activatie 
automatisch worden gesloten.  
 
Artikel 8 
Resellers zijn gehouden aan de overeengekomen geldigheidsduur van 
een licentiecode. De zogenaamde Expiration Date. Indien een reseller 
de licentiecode na deze geldigheidsduur heeft verkocht, dan is deze 
licentiecode niet meer geldig. Daarnaast geldt dat het te laat 
verzilveren van de licentiecode, dat wil zeggen na de geldigheidsduur 
van de licentiecode, zal resulteren in een niet-activatie van de 
licentiecode. Resellers zijn op de hoogte van de geldigheidsduur van 
de licentiecode en zullen deze samen met de licentiecode 
meeleveren. Activatie van een geldige licentiecode binnen de 
geldigheidsduur (Expiration Date) resulteert in een activatie van het 
pakket voor de duur van één jaar. 
 
Artikel 9 
Indien er gekozen wordt voor een verlenging of uitbreiding van het 
bestaande pakket, dan gelden de op dat moment geldende 
voorwaarden. Zowel bij verlenging als bij uitbreiding van het pakket 
dient de licentiehouder daartoe een door Instelligence B.V. 
opgestelde offerte te ondertekenen.   
 
Artikel 10 
Afspraken betreffende het Stellia CMS gemaakt met resellers, anders 
dan omschreven in de algemene voorwaarden, het privacy statement 
of in deze leveringsovereenkomst van Instelligence B.V. zijn niet 
geldig. 
 
Artikel 11 
Instelligence B.V. accepteert alleen volledig ingevulde formulieren 
waarbij ondertekend is voor akkoord met de aangegeven 
voorwaarden. 
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