FBA Easy Start-pakket – Algemene voorwaarden
De Engelse versie van deze algemene voorwaarden is de definitieve juridische versie. Vertalingen in
andere talen dienen slechts ter referentie en verduidelijking.
De volgende algemene voorwaarden vormen een aanvulling op het Amazon Services Europe Business
Solutions Agreement, inclusief de Fulfillment by Amazon (FBA)-servicevoorwaarden, en zijn van
toepassing op jouw deelname aan de FBA Easy Start-promotie (de 'Promotie'). Door deel te nemen
aan de Promotie ga je akkoord met deze algemene voorwaarden (inclusief alle vermelde aanvullende
voorwaarden of voorwaarden waar in deze algemene voorwaarden naar wordt verwezen). Voor
promotievoordelen kunnen aanvullende inschrijvingscriteria gelden; deze zijn opgenomen in de
relevante aanvullende voorwaarden.
1. De Promotie
Om je bedrijf in Europa te helpen uitbreiden, biedt Amazon je de mogelijkheid om te profiteren van
vier afzonderlijke voordelen als onderdeel van één promotie. Deze voordelen zijn:
•
•
•
•

Gratis btw-registratie en btw-aangifte voor de duur van in totaal 2 jaar via btw-services op
Amazon.
Vertaling van in aanmerking komende aanbiedingen in je catalogus in de Nederlandse
Amazon store (amazon.nl) naar de Duitse Amazon store (amazon.de).
Een eenmalig Sponsored Products-tegoed van maximaal € 180,80% korting op kosten voor binnenkomende FBA zendingen met het
Transportpartnerprogramma (voordeel beschikbaar per nader te bepalen datum in 2021)

De bovenstaande voordelen kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt; je kunt je afzonderlijk
voor elk van deze voordelen aanmelden om van te profiteren.
Houd er rekening mee dat je, naast inschrijving voor deze Promotie, apart moet registreren voor btwservices op Amazon en de vertaalservice (zie hieronder). Om te kunnen profiteren van de voordelen
moet je jezelf inschrijven voor FBA en minstens één beschikbare FBA-aanbieding in je homemarketplace amazon.nl maken volgens het aangegeven tijdschema.
Hieronder vind je aanvullende informatie over elk van de voordelen.
2. Voordelen FBA Easy Start-pakket
Btw-services op Amazon
De btw-component van het FBA Easy Start-pakket is een uitbreiding van de btw-services op Amazonpromotie hier, en biedt gratis btw-registratie en in totaal 2 jaar gratis btw-aangifteservice. Door deel
te nemen aan de btw-services op Amazon-promotie, ga je akkoord met de algemene voorwaarden
van de promotie.
Voor in aanmerking komende Verkooppartners die zich uiterlijk 31 mei 2022 succesvol registreren
voor de (FBA Easy Start-pakket) Promotie, zal Amazon de btw-registratiekosten voor het Verenigd
Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Polen en Tsjechië ("Landen") kwijtschelden nadat u ten
minste één koopbaar FBA aanbod hebt gecreëerd in elke marktplaats van btw-registratie, wanneer
het betreffende koopbare FBA aanbod wordt gecreëerd maximaal 30 dagen na ontvangst van uw
btw-nummer voor het betreffende Land. In het kader van deze Promotie zal Amazon de kosten voor
btw-aangifte (exclusief btw) in korting brengen op je Seller Central-verkooppartneraccount voor een
periode van maximaal 24 maanden nadat de eerste aangifte is gegenereerd met btw-services op
Amazon, voor de landen die je hebt geselecteerd tijdens het registratieproces. Om dit voordeel te
kunnen aanvragen, moet de verkoper (1) hiervoor in aanmerking komen en de uitnodigingsmail voor
deze Promotie hebben ontvangen, (2) zich uiterlijk op 31 mei 2022 hebben geregistreerd voor btw-
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services op Amazon, en (3) uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het btw-nummer voor het betreffende
land minstens één beschikbare FBA-aanbieding hebben op de desbetreffende marketplace.
Cataloguslokalisatie
Amazon lokaliseert 30 daarvoor in aanmerking komende aanbiedingen in je actieve amazon.nlcatalogus op amazon.de binnen 30 dagen nadat je je hebt aangemeld voor de Promotie, verzendt de
in aanmerking komende ASIN's via het proces zoals beschreven op de pagina Promotie-registratie.
Waar mogelijk zal Amazon gebruikmaken van haar eigen machinevertaling-technologie om je
producten te vertalen. Waar dit niet mogelijk is zal Amazon andere automatische vertaalmethoden
en/of menselijke vertalingen gebruiken. Alleen producten die voldoen aan de wet- en regelgeving
en voorwaarden voor de desbetreffende Europese winkel, worden vertaald voor die winkel. Houd er
rekening mee dat producten waarvoor bepaalde kenmerken ontbreken (bijv. maat, kleur) mogelijk
niet worden gelokaliseerd.
Eenmalig Sponsored Ads-tegoed van € 180,- (voordeel beschikbaar vanaf 15 september 2021)
Bij bepaalde verkopers die in aanmerking komen om met gesponsorde advertenties te adverteren,
voegt Amazon eenmalig een tegoed van € 180,- aan promotieklikken toe aan het Amazon account
voor gesponsorde advertenties van de verkoper. Dit tegoed kan worden gebruikt voor Sponsored
Products.
1. Deze promotie is alleen beschikbaar voor verkopers die individueel door Amazon worden
uitgenodigd om deel te nemen ('adverteerders').
2. De adverteerder moet uiterlijk 31 mei 2022 een Amazon verkopersaccount op amazon.nl hebben
geopend en zich hebben aangemeld voor het FBA Easy Start Package, en vóór 30 juni 2022 ten
minste één FBA-aanbieding in Nederland hebben aangemaakt, die aangeschaft kan worden. De
adverteerder moet een Sponsored Products-campagne lanceren, OF ten minste ÉÉN actieve
Sponsored Products-campagne hebben na aanmelding voor het Easy Start-programma en vóór de
promotiedeadline op 30 juni 2022 (de 'kwalificerende actie').
3. Adverteerders ontvangen een rekening voor alle klikken die zijn ontvangen voordat de
promotieklikken zijn toegevoegd en voor alle advertenties die het bedrag aan promotieklikken
overschrijden. Adverteerders kunnen hun advertentie(s) op elk moment opschorten of pauzeren
voordat het bedrag aan promotieklikken is verbruikt, om te voorkomen dat ze extra
advertentiekosten in rekening gebracht krijgen. Adverteerders dienen zelf toezicht te houden op het
gebruik van hun promotieklikken. Adverteerders worden niet op de hoogte worden gesteld als het
bedrag aan promotieklikken is verbruikt.
4. Deze promotie loopt van 15 september 2021 GMT tot en met 30 juni 2022 GMT (de
'promotieperiode'). Adverteerders moeten de kwalificerende actie tijdens de promotieperiode
uitvoeren.
5. Adverteerders kunnen deze promotie één keer verzilveren tijdens de promotieperiode.
6. Amazon voegt de promotieklikken binnen 30 dagen na het voltooien van de 'kwalificerende actie'
toe aan het account van de adverteerder.
7. Ongebruikte promotieklikken vervallen 90 dagen nadat ze zijn toegevoegd.
8. Adverteerders moeten een advertentieaccount met een goede reputatie bij Amazon hebben,
onderhevig aan de voorwaarden van de Amazon Advertising-overeenkomst.
9. Deze aanbieding en de promotieklikken zijn niet overdraagbaar, kunnen niet doorverkocht worden
en zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
10. Deze aanbieding is nietig indien bij wet verboden en in het geval van fraude, vergissing of nietnaleving van de voorwaarden van de aanbieding.
11. Door de promotieklikken te gebruiken gaat de adverteerder akkoord met deze algemene
voorwaarden.
12. Om de promotieklikken te kunnen ontvangen moeten adverteerders een geldige betaalmethode
voor advertentiekosten geregistreerd hebben.
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13. Amazon behoudt zich het recht voor om deze aanbieding op ieder gewenst moment en naar
eigen goeddunken te beëindigen of aan te passen.
14. Als het advertentieaccount van de adverteerder in een andere valuta is ingesteld dan de valuta
waarin de promotieklikken van de adverteerder zijn toegekend, kan het werkelijke bedrag van de
promotieklikken onderhevig zijn aan schommelingen van wisselkoersen.
15. De adverteerder is verantwoordelijk voor het betalen van eventuele belastingen.
16. Beperkt tot een eenmalig tegoed van € 180,- aan promotieklikken per adverteerdersaccount.
17. De valuta van de promotieklikken is afhankelijk van het adverteerdersaccount.
18. Adverteerders kunnen de promotie gebruiken voor campagnes in Nederland .

80% korting op kosten voor binnenkomende FBA-zendingen met het
Transportpartnerprogramma (voordeel beschikbaar per nader te bepalen datum in 2021)
Voor in aanmerking komende Verkooppartners die zich uiterlijk 31 mei 2022 voor de Promotie
registreren, zal Amazon automatisch 80% korting geven op de kosten voor binnenkomende
zendingen, of 80% van de kosten voor binnenkomende zendingen terugbetalen op het Seller
Central-verkooppartneraccount wanneer Verkooppartners binnenkomende zendingen maken met
UPS in het kader van het Transportpartnerprogramma. Genoemde korting of terugbetaling geldt
alleen voor kosten van binnenkomende zendingen die binnenkomen tussen de dag van
bekendmaking van het voordeel en 31 mei 2022. Als je op een later tijdstip dan de datum van
bekendmaking van het voordeel bent aangemeld voor de Promotie, geldt de korting of terugbetaling
alleen voor de kosten van binnenkomende zendingen die binnenkomen tussen de datum waarop je
bent aangemeld voor de Promotie en 31 mei 2022.
Houd er rekening mee dat om dit voordeel te kunnen aanvragen de Verkooppartner (1) niet eerder
voorraad heeft verzonden met het Transportpartnerprogramma in Europa, (2) met succes hun eerste
zending met het Transportpartnerprogramma vanuit Nederland naar een Europees fulfillment center
stuurt op of na de dag van bekendmaking van het voordeel. Door voorraad te verzenden met het
Transportpartnerprogramma, ga je akkoord met de Algemene voorwaarden van het programma
[Link to be added when service launched].
Als aan Verkooppartners die in aanmerking komen voor de Promotie de volledige kosten voor
binnenkomende zendingen in rekening worden gebracht, betaalt Amazon 80% van de kosten terug.
De terugbetaling vind je in het betalingsrapport voor het betreffende datumbereik in Seller Central.
Ga als volgt te werk om een datumbereikrapport te genereren:
1.
2.
3.
4.

Selecteer Betalingen in het menu Rapporten.
Selecteer Datumbereikrapporten.
Klik op Een overzicht genereren.
Ga als volgt te werk in het pop-upvenster Datumbereikrapport genereren:
a. Selecteer rapporttype: Transactie.
b. Selecteer rapportagebereik: Maand of Aangepast en de gewenste datumgegevens.
c. Klik op Genereren.
5. Bekijk je rapport in de lijst op de pagina Datumbereikrapporten.
6. Download en open het bestand in Excel.
7. De aanpassing vind je in de kolom Overige met de beschrijving van het veld Type aangegeven
als Aanpassing.
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3. Criteria voor inschrijving voor Promotie
Wanneer je jezelf wilt inschrijven voor deze Promotie moet je een rechtstreekse e-mail van Amazon
hebben ontvangen met verwijzing naar een link voor deze promotie ('Promotie-e-mail') en de
volgende stappen uiterlijk 31 mei 2022 hebben voltooid:
•
•
•

Je Verkopen via Amazon account op amazon.nl hebben geopend.
Je registreren op de pagina Promotie-registratie door uiterlijk 31 mei 2022 je verkoperstoken
en e-mailadres in te dienen en op de knop Registreren te klikken.
Uiterlijk 30 dagen na 31 mei 2022 minstens één beschikbare FBA-aanbieding hebben in je
home-marketplace amazon.nl.

4. Aanvullende voorwaarden
• Je gaat ermee akkoord dat je na 31 mei 2022 geen promotievoordelen meer kunt ontvangen,
met uitzondering van een korting op de servicekosten van btw-services op Amazon (exclusief
btw) voor je verkooppartneraccount in Seller Central. Een dergelijke korting kan worden
gegeven tot 24 maanden nadat de eerste aangifte is gegenereerd met btw-services op
Amazon voor de landen die je tijdens het registratieproces hebt geselecteerd, op voorwaarde
dat je uiterlijk 31 mei 2022 hebt aangemeld voor de Promotie en btw-services op Amazon.
• Deze promotieaanbieding is ongeldig indien verboden.
• Amazon kan de voorwaarden van deze Promotie op elk gewenst moment beëindigen of
wijzigen.
• Als je niet voldoet aan alle toepasselijke voorwaarden en criteria voor deze Promotie,
behouden Amazon Payments Europe S.C.A en Amazon Payments UK Limited zich het recht
voor om elk bedrag terug te vorderen dat is bijgeschreven op je Verkooppartneraccount in
Seller Central en gekoppeld is aan deze Promotie.
• In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de voorwaarden van deze Promotie
en de aanvullende voorwaarden van enig voordeel dat deel uitmaakt van deze Promotie
(zoals hierboven vermeld), prevaleren de voorwaarden van deze Promotie zoals die van
toepassing zijn op deelnemers aan deze Promotie.
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