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Actievoorwaarden  
Aanbevelingsactie Exact Online 

 
 
Hieronder tref u de actievoorwaarden van de Exact Online Aanbevelingsactie aan (“Actievoorwaarden”). 
Lees deze Actievoorwaarden goed door. Door gebruik te maken van de Exact Online Aanbevelingsactie 
(“Actie”), gaat u akkoord met deze Actievoorwaarden. De Actie wordt gehouden in België en is een 
initiatief van Exact Belgium II BVBA, met maatschappelijke zetel te Koningin Astridlaan 166, 1780 Wemmel, 
en KBO nummer 0505.890.632 (“Exact”). 
 
De Actie geeft Exact Online afnemers met een actief Exact Online abonnement (“Afnemer”) de 
mogelijkheid om een waardebon van Bol.com t.w.v. 50 Euro (“Waardebon”) te verdienen na het succesvol 
aanbevelen van Exact Online (“Aanbeveling”) aan één of meer vrienden (“Vriend” of “Vrienden”).  
 
Vrienden zijn personen die (i) een geldige Aanbeveling ontvangen onder deze Actie van een Afnemer, (ii) 
voldoen aan alle voorwaarden om een Exact Online abonnement aan te gaan en zijn geaccepteerd door 
Exact, (iii) een Exact Online proefabonnement afsluiten via de link in de Aanbeveling van de Afnemer en (iv) 
een Exact Online Afnemer worden door na het proefabonnement van 30 dagen te upgraden naar een 
betaald Exact Online abonnement. Na het succesvol aangaan van een betaald Exact Online abonnement, 
zal ook de Vriend een Waardebon verdienen, die per email zal worden toegestuurd. 
 
Exact Online zal de Waardebon toekennen aan de Afnemer en aan de Vriend onder de volgende 
voorwaarden. 
 
a) Voorwaarden Afnemer 
 

• Alleen betalende Exact Online Afnemers met een actief Exact Online abonnement kunnen de 
Waardebon verdienen. Accountants, administratiekantoren en organisaties waarvan de 
activiteiten hoofdzakelijk bestaan uit administratieve dienstverlening, zijn uitgesloten van de 
Actie.  

• Resellers zijn uitgesloten van de Actie.  
• Afnemers ontvangen de Waardebon niet voor dubbele accounts aangemaakt door, namens of 

voor de Vriend. Exact Online zal naar eigen oordeel bepalen of er sprake is van een dubbel 
account aangemaakt door, namens of voor de Vriend, in welk geval Exact Online zich het recht 
voorbehoudt om toezending van de Waardebon te weigeren.  

• De Afnemer die een succesvolle Aanbeveling aan een Vriend heeft gedaan zal de Waardebon 
ontvangen indien de Vriend voor het einde van het proefabonnement zijn of haar correcte 
betaalgegevens invoert en het proefabonnement upgrade naar een betaald Exact Online 
abonnement.  

• Alleen de Afnemer wiens Aanbeveling als eerste conform de Actievoorwaarden gebruikt wordt 
door de Vriend, heeft recht op de Waardebon voor die betreffende Aanbeveling.  

• Een Afnemer zal geen Waardebon ontvangen voor een aangemaakt account door een Vriend, die 
al Exact Online Afnemer was op dat moment of in de maand voorafgaande aan de Aanbeveling.  

• Alleen de Afnemer die een Aanbeveling stuurde en wiens link is gebruikt door de Vriend om een 
Exact Online proefabonnement af te sluiten gevolgd door het afsluiten van een betaald Exact 
Online abonnement zal de Waardebon horende bij die Aanbeveling ontvangen. 

 
b) Voorwaarden Vriend: 
 

• Alleen de Vriend die nog geen Exact Online abonnement of een proefabonnement heeft 
afgesloten, kan de Waardebon verdienen.  
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• De Vriend kan de Waardebon alleen verdienen als hij of zij het proefabonnement afsluit via de link 
die de Vriend van de Afnemer in de Aanbeveling ontvangen heeft. 

• De Vriend kan de Waardebon alleen verdienen indien de Vriend vóór het einde van het 
proefabonnement zijn of haar correcte betaalgegevens invoert en het proefabonnement upgrade 
naar een betaald Exact Online abonnement.  

• Nadat de Vriend een betalend Exact Online Afnemer is geworden, zal de Vriend de Waardebon 
per email ontvangen.  

• De Vriend moet handelen in uitoefening van zijn/haar eigen beroep of bedrijf of namens een  
bedrijf of andere organisatie, gevestigd in België, met de bevoegdheid om namens dit bedrijf of 
deze organisatie te handelen (het betreft geen consument in de zin van artikel I.1. °2 WER).  

• Als een Vriend een Aanbeveling ontvangt van meerdere Afnemers, kan de Vriend de Waardebon 
maar éénmaal ontvangen via één van de Aanbevelingen. 

 
Exact behoudt zich het recht voor om een Afnemer en/of Vriend te diskwalificeren voor deelname aan de 
Actie, wegens niet-naleving van deze Actievoorwaarden of de Exact Online Voorwaarden door de Afnemer 
en/of Vriend, of wanneer misbruik van de Actie vermoed wordt. Exact heeft het recht om naar eigen 
oordeel te bepalen of een Afnemer of Vriend deze Actievoorwaarden of het Exact Online abonnement met 
inbegrip van de Exact Online Voorwaarden niet juist naleeft of de Actie misbruikt, dan wel in aanmerking 
komt voor ontvangst van de Waardebon conform deze Actie.  
 
De Waardebon kan niet worden ingewisseld voor (contant) geld, heeft geen geldelijke waarde en mag niet 
ingewisseld worden voor andere diensten of producten, overgedragen worden aan een andere 
(rechts)persoon en kan niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen, kortingen of promoties van 
Exact.  
 
De Afnemer zal volledig op eigen initiatief over deze Actie communiceren naar een geïnteresseerde Vriend, 
zonder hier op enige manier misbruik van te maken. De Afnemer zal ervoor zorgen dat hij geen 
Aanbeveling communiceert naar een Vriend die niet geïnteresseerd is in het ontvangen van de 
Aanbeveling. De Afnemer garandeert dat hij bij het versturen van de Aanbeveling alle toepasselijke 
wetgeving ter zake naleeft. 
 
Exact behoudt zich het recht voor om de Waardebon naar eigen goeddunken, op elk moment en zonder 
opgaaf van reden te weigeren of aan te passen, met inbegrip van maar niet beperkt tot redenen als 
computersysteem incidenten, een vermoeden van oneigenlijk gebruik of frauduleuze activiteiten. 
 
Als de Afnemer de betreffende link kopieert en aan de Vriend stuurt en de Vriend meldt zich aan voor het 
proefabonnement via deze link, zal Exact Online automatisch de Aanbeveling namens de juiste Afnemer 
registreren. Als de Vriend deze link niet gebruikt om zich aan te melden, zal de Aanbeveling niet succesvol 
zijn.  
 
De Privacy Statement van Exact.com en de Exact Online Voorwaarden zijn van toepassing op deze Actie en 
het Exact Online abonnement van de Afnemers en de Vrienden. 
 

*   *   * 
 

 


