
THE NETHERLANDS
ON THAT ASS Loyalty Program

Terms and conditions

Voorwaarden en condities ON THAT ASS Loyalty Program
Het ON THAT ASS Loyalty Program biedt geregistreerde ON THAT ASS-gebruikers
("actieve ON THAT ASS members") met een goede reputatie de mogelijkheid tegoed te
sparen voor aankopen in de ON THAT ASS webshop. Het tegoed kan gespaard worden
door actief member te blijven en vrienden naar ON THAT ASS te verwijzen.

Om deel te kunnen nemen aan het programma, moeten actieve ON THAT ASS-klanten
akkoord gaan met de volgende Algemene Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor
een gebruiker te allen tijde naar eigen goeddunken te diskwalificeren van deelname aan het
programma indien hij/zij zich niet houdt aan een van deze Voorwaarden. Overtredingen van
deze voorwaarden kunnen ook leiden tot het verlies van alle tegoeden die eerder via het
programma zijn verdiend.

SPAREN
Actieve ON THAT ASS members kunnen shoptegoed verdienen voor aankopen in de
webshop bij iedere succesvolle maandelijkse afschrijving van de verschuldigde membership
kosten.

Actieve ON THAT ASS members ontvangen €10 shoptegoed bij elke succesvolle
maandelijkse incasso (verschuldigde membership kosten) voor zolang als de member actief
is. Het shoptegoed dat verdiend wordt na een succesvolle incasso, wordt na de incasso,
maandelijks tussen de 10e en 16e van de maand bijgeschreven. Deze bijschrijving is terug
te vinden in het persoonlijke ON THAT ASS account van de member. Het verdiende tegoed
wordt alleen en uitsluitend toegevoegd aan het account van de hoofdgebruiker. De
hoofdgebruiker is degene van wie het rekeningnummer is ingevuld bij aanmelding of na
wijziging binnen het member account. Vaak is dit de eerste gebruiker/member. Na iedere
succesvolle incasso wordt er €10 shoptegoed bijgeschreven. Het minimale incassobedrag
moet €8,99 zijn. Heeft de Member meerdere actieve memberships en wordt er maandelijks
meer dan €9,99 afgeschreven voor de membership kosten, dan ontvangt de Member ook
€10 shoptegoed per maand, per succesvolle incasso. Bij het niet nakomen van de
betaalverplichting of achteraf storneren van de betaling, wordt het verkregen tegoed
ingetrokken. Bij aankoop van een product in de webshop wordt het verschuldigde tegoed
afgeschreven van het account van de Member. Bij het pauzeren van het enige of laatste
membership van de Member, wordt het opgebouwde shoptegoed bevroren. Het blijft
bestaan maar kan niet verzilverd worden. Dit kan alleen als je minimaal één actief
membership hebt. Bij het opzeggen van het enige of laatste actieve membership wordt het
opgebouwde shoptegoed met bijbehorende wallet verwijderd.

KWALIFICERENDE VERWIJZINGEN



Actieve ON THAT ASS members kunnen tegoed verdienen voor aankopen in de webshop
als een doorverwezen vriend(in) zich succesvol aanmeldt bij ON THAT ASS via de unieke
doorverwijslink van de actieve member.

Als jouw vriend niet klikt op de persoonlijke doorverwijslink in hun uitnodigingse-mail of een
ander uitnodiging mechanisme om jouw uitnodiging te accepteren, ontvang je mogelijk geen
tegoed en zijn wij niet aansprakelijk jegens u omdat er geen waarneembare manier is om
vast te stellen dat de aankoop het gevolg was van uw doorverwijzing.

Beloningen zijn alleen betaalbaar in de vorm van ON THAT ASS shoptegoed die worden
uitgegeven in stappen van €10, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een aanbieding of
campagne. Tegoeden hebben geen contante waarde, kunnen alleen worden ingewisseld
voor ON THAT ASS-artikelen in de webshop en kunnen onderhevig zijn aan vervaldatums of
andere beperkingen naar eigen goeddunken. Tegoeden kunnen onder geen enkele
omstandigheid worden ingewisseld voor geld of een equivalent daarvan, inclusief maar niet
beperkt tot cadeaubonnen of terugbetalingen. Tegoeden zijn niet overdraagbaar en mogen
niet worden geveild, verhandeld, geruild of verkocht. Het kan 1-3 werkdagen duren voordat
het tegoed van €10 aan uw account wordt toegevoegd nadat uw verwezen vriend een
kwalificerende bestelling heeft geplaatst. Je kunt maximaal €10 tegoed verdienen per
succesvolle verwijzing, met het verwijzen van vrienden is in totaal maximaal €20 shoptegoed
te verdienen, tenzij anders aangegeven in een speciale actie of campagne. Extra/herhaalde
aanmeldingen door een verwezen vriend worden niet meegeteld als extra gekwalificeerde
referrals en leveren geen extra tegoed op.

VERWEZEN VRIENDEN
Doorverwezen vrienden die op een unieke doorverwijslink klikken en een gekwalificeerde
referral-transactie voltooien, worden beloond met een gratis boxershort, zoals beschreven in
het aanmeldproces op de website. Zij ontvangen ook per direct €10 shoptegoed in hun
wallet. Je kunt jezelf niet doorverwijzen om in aanmerking komende doorverwijzingen te
genereren en tegoed te verdienen. Om een bestelling te laten tellen als een gekwalificeerde
referral-transactie, moet de verwezen vriend of vriendin andere identificatiegegevens
hebben dan de actieve ON THAT ASS-klant wiens link is gebruikt om de bestelling te
initiëren, en hij of zij mag niet eerder een ON THAT ASS-account hebben geregistreerd
(inclusief zonder beperkingen onder andere namen, e-mailadressen of aliassen).

HET DELEN VAN VERWIJZINGSLINKS
Referrals mogen strikt worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden en gedeeld met
persoonlijke connecties. Persoonlijke links mogen niet worden verspreid naar commerciële
websites (zoals coupon websites, Reddit). Wij behouden ons het recht voor om tegoeden in
te trekken of te weigeren voor gekwalificeerde referrals waarvan wij vermoeden dat deze via
onjuiste kanalen zijn gegenereerd.

GEEN SPAM
Het verspreiden van een persoonlijke referral link via e-mail dient op een persoonlijke manier
gedaan te worden en bulk e-mail distributie is verboden. Elke verspreiding van uw
doorverwijslink die zou kunnen worden aangemerkt als ongevraagde commerciële of "spam"
onder enige toepasselijke wet of regelgeving is uitdrukkelijk verboden en zal reden zijn voor
onmiddellijke beëindiging van uw account en uitsluiting van het ON THAT ASS Loyalty



Program. Aanmeldingen bij ON THAT ASS die zijn gedaan via verwijzingslinks die zijn
verspreid via een ongeautoriseerd e-mailkanaal zullen niet resulteren in een gekwalificeerde
verwijzing en, indien ontdekt, kunnen alle tegoeden die zijn uitgegeven in verband met
dergelijke transacties worden ingetrokken.

WEBSHOP
Het opgebouwde shoptegoed kan ingewisseld worden voor exclusieve ON THAT ASS
producten die alleen verkrijgbaar zijn in de ON THAT ASS webshop. Producten in de
webshop zijn uitsluitend met het verdiende shoptegoed aan te kopen. Per bestelling worden
€6,95 verzend- en handelingskosten in rekening gebracht. Deze zijn niet met ON THAT ASS
tegoed te betalen en dienen voldaan te worden met een door ON THAT ASS aangeboden
betaalmethode. Na betaling wordt de order verwerkt en het product verstuurd. Member kan
producten in de webshop kopen totdat zijn tegoed ontoereikend is. ON THAT ASS behoudt
zich het recht voor om bij vermoeden van misbruik of fraude geplaatste orders te annuleren
en deze niet te versturen.

BEËINDIGING EN WIJZIGINGEN.
ON THAT ASS behoudt zich het recht voor om de account(s) van actieve klanten en/of
doorverwezen vrienden te sluiten en alle bijbehorende tegoeden te annuleren en de juiste
betaling te vragen indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat de actieve klant en/of
doorverwezen vriend(en) in strijd handelen van deze algemene voorwaarden

ON THAT ASS behoudt zich het recht voor om het Loyalty Program te allen tijde te
annuleren of te beëindigen, of deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. In geval dat het
Loyalty Program wordt beëindigd zullen openstaande niet-opgeëiste referral beloningen
worden vernietigd en kan er geen aanspraak meer op worden gemaakt.

Levering van producten via het Loyalty Program vindt plaats zolang de voorraad strekt. Er
kan geen aanspraak gemaakt worden op niet-geleverde producten, echter streven wij ernaar
om dit zo goed mogelijk op te lossen. Bij niet-geleverde producten verzoeken wij de Member
om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de klantenservice zodat wij amicaal naar
een oplossing kunnen zoeken.

De kosten voor het retour sturen van bestelde producten zijn voor rekening van de Member.
Bij bestelling van een verkeerd product via het Loyalty Program verzoeken wij de Member zo
snel mogelijk contact op te nemen met de klantenservice. Indien er sprake is van een
verkeerde levering vanuit ON THAT ASS, kijken wij graag samen naar een passende
oplossing.

Indien het product is beschadigd tijdens de levering kan ON THAT ASS daar niet
aansprakelijk voor worden gesteld. Tevens kan ON THAT ASS niet aansprakelijk worden
gesteld, of verplicht worden tot nakoming van de levering van het product, in enig geval van
overmacht. Echter, zoeken wij graag naar een oplossing, indien mogelijk, dus verzoeken wij
de Member om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de klantenservice.

Alle producten, afbeeldingen en bijbehorende tekst en commentaar met betrekking tot de
producten van het Loyalty Program zijn indicatief en kunnen nooit aanleiding vormen voor
enige vorm van vergoeding.



Wanneer één van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar
blijken, zal dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aantasten. In geval de
bepaling nietig of vernietigbaar wordt verklaard zal deze worden vervangen door een
bepaling die daarbij het dichtst in de buurt komt van wat ON THAT ASS, op het moment van
het opstellen van deze voorwaarden, voor ogen had.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Opgesteld op: 6 juli 2022.


