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Spelregels SleepyOX 
 
Een goede samenwerking valt of staat met transparante spelregels. Als we weten wat we van elkaar 
kunnen en mogen verwachten krijgen we van onze samenwerking geen slapeloze nachten. Op onze 
samenwerking zijn de volgende spelregels van toepassing: 
 

• SleepyOX is 100% onafhankelijk. De voorwaarden zijn voor iedere deelnemer identiek. Alleen 
“echte” slaapspeciaalzaken, waar de consument actief en persoonlijk wordt begeleid bij het 
vinden van de best passende oplossing, kunnen aansluiten bij het SleepyOX platform (“het 
platform”) 
 

• Iedere deelnemer heeft een eigen winkelpagina op het platform. SleepyOX zal de 
winkelpagina pas activeren nadat jij hiervoor akkoord hebt gegeven. Eventuele wijzigingen 
moet je zelf en tijdig door te geven aan SleepyOX. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de 
inhoud van de winkelpagina. Eventuele wijzigingen worden binnen 2 werkdagen door 
SleepyOX doorgevoerd 
 

• Een consument kan op het platform de slaapspeciaalzaak vinden die het beste aansluit bij 
zijn zoekcriteria. Zijn dit meerdere slaapspeciaalzaken, dan worden zij gerangschikt worden 
op basis van klantwaardering, aflopend met de hoogste score eerst 
 

• Bij deelname maak je verplicht gebruik van het SleepyOX agenda systeem (“de agenda”). Via 
dit systeem worden afspraken ingepland, aangemeld en beheerd. De agenda kan op jouw 
eigen website (via een link) beschikbaar worden gesteld. 
 

• Abonnementsgeld wordt 1 x per maand of desgewenst 1 x per jaar geïncasseerd. De 
vergoeding voor de via de agenda gemaakte afspraken wordt per maand in rekening 
gebracht op basis van de data van de agenda.  
 

• SleepyOX gebruikt 100% van de opbrengst uit abonnementen voor promotie van het 
platform en slaapspeciaalzaken in het algemeen 
 

• De rekening moet binnen 14 dagen worden betaald. Na 14 dagen ben je in verzuim zonder 
dat ingebrekestelling nodig is. Een beroep op opschorting of verrekening is niet toegestaan. 
SleepyOX kan in dat geval de winkelpagina op het platform deactiveren en aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat. Alle mogelijke incassokosten komen 
voor jouw rekening 
 

• De aansprakelijkheid van SleepyOX wordt slechts aanvaard voor zover de gevolgen daarvan 
gedekt zijn door haar aansprakelijkheidsverzekering. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, 
bedrijfsschade, of winstderving is uitgesloten 
 

• SleepyOX hecht veel waarde aan privacy. Voor ons privacybeleid verwijzen wij naar: 

https://sleepyox.nl/privacy  

 

• Op onze samenwerkingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen 

worden beslecht door de rechtbank Overijssel, tenzij de wet een andere wijze van 

geschillenbeslechting voorschrijft 

 


