
 
… dát clickt direct!

Gedempte Oude 
Gracht 68
2011 GT Haarlem

T +31858881370

ABN AMRO 44.35.20.798
E  support@hensel.nl
W www.henselhosting.nl

OVEREENKOMST RESELLER PROGRAMMA

TERMEN EN DEFINITIES
 
Reseller – Een bedrijf of particulier. Heeft tenminste 3 pakketten actief bij Hensel Hosting. Kenmerkend is dat een 
reseller slechts 1 factuuradres heeft voor alle pakketten die hij (weder) verkoopt en zijn (eventueel) eigen klanten zelf 
kosten in rekening brengt voor de diensten die hij (weder) verkoopt.

Pakket – Eén van de volgende door Hensel Hosting aangeboden pakketten: Personal, Professional, Small Business. 
Registraties, Doorstuur URL met/zonder e-mail en top level domain-toeslagen uitgesloten van Reseller korting.

RESELLER PROGRAMMA

Bij het Hensel Hosting Reseller programma verkoopt u producten van Hensel Hosting aan uw klanten. De 
Reseller ontvangt 30% korting op de reguliere verkoopprijs van elk pakket, elk jaar weer opnieuw! Deze korting is 
mogelijk niet van toepassing bij actieprijzen.
 
Daarnaast zorgt een Reseller voor beantwoording van vragen van zijn klanten en zal slechts in mindere mate 
terugvallen op Hensel Hosting voor vragen aangezien hij redelijke kennis heeft van hetgeen hij wederverkoopt.

ONDERTEKENING

Om in aanmerking te komen voor korting verklaart Reseller de intentie te hebben binnen 12 maanden na 
ondertekening, tenminste drie (3) Hosting pakketten af te nemen voor wederverkoop of eigen gebruik. Indien dit aantal 
niet wordt afgenomen, wordt de korting teniet gedaan en zal de Reseller het bedrag van deze korting alsnog voldoen 
aan Hensel Hosting. De Reseller geniet dan van korting vanaf het eerste moment dat hij alsnog aan de voorwaarden 
voldoet.
Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Hensel Hosting van toepassing. Deze kunt u inzien via onze 
website en op verzoek sturen wij u een exemplaar toe. Door ondertekening verklaart de reseller zich akkoord met de 
algemene voorwaarden en de inhoud van deze overeenkomst.

 
Bedrijfsnaam: _________________________________________________________

Adres: _________________________________________________________

Postcode: ___________________  Plaats: _______________________________

Contactpersoon: Dhr Mevr ________________________________________________ 
Voorletters en naam, Gemachtigd te handelen namens Reseller

Website: www._____________________________________________________

E-mailadres: _____________@_____________ alternatief: ___________________

Telefoon: +31 (0)_____________________ alternatief: ___________________

Plaats: ___________________________ datum: ___________________

Handtekening: _________________________________________________________

Hoe heeft u Hensel Hosting leren kennen? ______________________________________

 Dit formulier s.v.p. volledig ingevuld en ondertekend e-mailen of opsturen naar Hensel 
Hosting


