
 

Versie: AVWPH_1.1 
Datum: 1 januari 2023 
Actieperiode: 1 januari t/m 31 maart 2023 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het Partnerprogramma 
van Rinkel B.V. en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst 
tussen Rinkel B.V. en haar deelnemende klanten. 
  

 
  

voorwaarden Essential 3 maanden 50% korting 

Actie: De korting geeft recht tot 3 maanden 50% korting op een Essential 
abonnement ongeacht het aantal gebruikers (exclusief belminuten), 
ingaande vanaf het moment van aankoop. Deze korting geldt op het maand 
en jaarabonnement. 

De kortingsactie is alleen geldig op het abonnement Essential, ongeacht 
het aantal gebruikers (exclusief belminuten). Eenmalige aankopen zoals 
een premium nummer, antwoordservice, voice-overs of 
gespreksopname vallen buiten de kortingsactie. De korting is niet geldig in 
combinatie met andere acties of op 088-nummers en internationale 
telefoonnummers. 

Doelgroep: De Partnerprogramma actie geldt alleen voor nieuwe klanten 
en specifiek voor lezers van De Zaak (tijdens de start van het abonnement 
en 3 maanden daarna). Rinkel behoudt zich het recht voor om gebruikers 
te vragen om een kvk-nummer en bewijs van inschrijving op het 
partneradres. Gebruikers die onrechtmatig gebruik maken van de 
kortingsactie, kunnen op elk moment en zonder berichtgeving worden 
afgesloten en na gefactureerd. De kortingsactie is exclusief belminuten, 
prijs per minuut €0,06 (berekend per seconde).  

Looptijd: De looptijd van de kortingsactie is 3 maanden na besteldatum en 
eenmalig toe te passen op een bestelling geplaatst na 1 januari 2023. Het 
abonnement wordt na afloop van de korting automatisch maandelijks 
verlengd inclusief originele abonnementsprijs. Opzeggen van het 
abonnement is mogelijk voor het einde van de factuurdatum. 

 

 



 

voorwaarden Professional 3 maanden 50% korting 

Actie: De korting geeft recht tot 3 maanden 50% korting op het 
Professional abonnement, ingaande vanaf het moment van aankoop. 
Geldig voor alle gebruikers in het abonnement. Deze korting geldt op het 
maand- en jaarabonnement. 

Eenmalige aankopen zoals een premium nummer, antwoordservice, voice-
overs of gespreksopname vallen buiten de kortingsactie. De korting is niet 
geldig in combinatie met andere acties of op 088-nummers en 
internationale telefoonnummers. 

Doelgroep: De Partnerprogramma actie geldt alleen voor nieuwe klanten 
en specifiek voor lezers van De Zaak (tijdens de start van het abonnement 
en 3 maanden daarna). Rinkel behoudt zich het recht voor om gebruikers 
te vragen om een kvk-nummer en bewijs van inschrijving op het 
partneradres. Gebruikers die onrechtmatig gebruik maken van de 
kortingsactie, kunnen op elk moment en zonder berichtgeving worden 
afgesloten en na gefactureerd. 

Looptijd: De looptijd van de kortingsactie is 3 maanden na besteldatum en 
eenmalig toe te passen op een bestelling geplaatst na 1 januari 2023. Het 
abonnement wordt na afloop van de korting automatisch maandelijks 
verlengd inclusief originele abonnementsprijs. Opzeggen van het 
abonnement is mogelijk voor het einde van de factuurdatum. 

 

voorwaarden Expert 3 maanden 50% korting 

Actie: De korting geeft recht tot 3 maanden lang 50% korting op het 
abonnement Expert, ingaande vanaf het moment van aankoop. Geldig voor 
alle gebruikers in het abonnement. Deze korting geldt op het maand- en 
jaarabonnement. 

Eenmalige aankopen zoals een premium nummer, antwoordservice, voice-
overs of gespreksopname vallen buiten de kortingsactie. De korting is niet 
geldig in combinatie met andere acties of op 088-nummers en 
internationale telefoonnummers. 

Doelgroep: De Partnerprogramma actie geldt alleen voor nieuwe klanten 
en specifiek voor lezers van De Zaak (tijdens de start van het abonnement 
en 3 maanden daarna). Rinkel behoudt zich het recht voor om gebruikers 
te vragen om een kvk-nummer en bewijs van inschrijving op het 
partneradres. Gebruikers die onrechtmatig gebruik maken van de 



 

kortingsactie, kunnen op elk moment en zonder berichtgeving worden 
afgesloten en na gefactureerd. 

Looptijd: De looptijd van de kortingsactie is 3 maanden na besteldatum en 
eenmalig toe te passen op een bestelling geplaatst na 1 januari 2023. Het 
abonnement wordt na afloop van de korting automatisch maandelijks 
verlengd inclusief originele abonnementsprijs. Opzeggen van het 
abonnement is mogelijk voor het einde van de factuurdatum. 

 

voorwaarden upgrades of downgrades 

Indien er volgens de geldende voorwaarden een bestelling is gedaan: 
 
Wanneer een gebruiker upgrade van abonnement binnen een maand na 
de start van het abonnement, zal de korting van het nieuwe abonnement 
van toepassing zijn. De kortingsperiode loopt vanaf het eerste 
bestelmoment, voor een periode van zes maanden. 
 
Wanneer een gebruiker binnen een maand na de start van het abonnement 
een of meerdere extra gebruikers afneemt, zal de korting ook op deze 
gebruikers van toepassing zijn tot het einde van de initiële kortingsperiode, 
welke aanvangt vanaf het eerste bestelmoment. 
 
Dit betekent bijvoorbeeld: 
- Gebruiker bestelt op 15 februari 2023 een Essential abonnement, 
inclusief 1 gebruiker dan loopt deze kortingsperiode t/m 14 augustus 2023. 
– Voeg op 1 maart één nieuwe gebruiker toe, dan loopt de korting van deze 
gebruikers t/m 14 augustus 2023. 

Deze actievoorwaarden zijn met grote zorg samengesteld, alle getoonde 
prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 
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