
 

 

Voorwaarden voor Selling Partner API's 
 
API-1 Beschrijving van de Selling Partner API's 
 
Met de "Selling Partner API's" kunnen uw systemen samenwerken met bepaalde 
gebruiksmogelijkheden of functionaliteiten die wij aan u ter beschikking stellen. Deze 
Voorwaarden voor Selling Partner API's betreffen en zijn uitsluitend van toepassing op 
uw gebruik van de Selling Partner API's, tenzij specifiek anders is bepaald. Op grond 
van de Selling Partner API's is het u toegestaan machtiging te verlenen aan partijen die 
(a) Applicaties ontwikkelen om u te ondersteunen met gebruikmaking van de Selling 
Partner API's of de API-materialen, (b) zich bij ons hebben geregistreerd als 
Ontwikkelaar en (c) hebben ingestemd met de Marketplace Developer Overeenkomst 
("Ontwikkelaars") om zich toegang te verschaffen tot Vertrouwelijke Informatie en Uw 
Materialen via de Selling Partner API's, op de voorwaarde dat in wanneer 
Vertrouwelijke Informatie aan Ontwikkelaars wordt bekendgemaakt, u aansprakelijk 
blijft voor het handelen of nalaten van dergelijke Ontwikkelaars als waren dergelijk 
handelen of nalaten uw eigen handelen of nalaten. Indien u de Selling Partner API's 
direct wenst te gebruiken of software of een website wenst te ontwikkelen die kan 
samenwerken met de Selling Partner API's of de API-materialen (een "Applicatie"), 
dient u zich te registreren als Ontwikkelaar. 
 
Wij stellen Selling Partner API's ter beschikking (met inbegrip van de Marketplace 
Webdiensten API's) en software, gegevens, tekst, audio, video, afbeeldingen of andere 
content die wij ter beschikking stellen in verband met de Selling Partner API's, met 
inbegrip van bijbehorende documentatie, softwarebibliotheken en andere 
ondersteunende materialen, ongeacht het format (tezamen: de "API-materialen") 
waarmee uw systemen kunnen samenwerken met bepaalde gebruiksmogelijkheden of 
functionaliteiten die u ter beschikking staan. Het is u toegestaan Ontwikkelaars te 
machtigen om zich toegang te verschaffen tot Vertrouwelijke Informatie en Uw 
Materialen via de Selling Partner API's met als enig doel de ondersteuning van uw 
onderneming op Amazon en op voorwaarde dat in elk geval wanneer Vertrouwelijke 
Informatie aan Ontwikkelaars wordt bekendgemaakt, u aansprakelijk blijft voor het 
handelen of nalaten van dergelijke Ontwikkelaars als waren dergelijk handelen of 
nalaten uw eigen handelen of nalaten. Alle voorwaarden die gelden voor de Selling 
Partner API's en de API-materialen in deze Overeenkomst gelden uitsluitend tussen u en 
ons. API-materialen die openbare of open source-software zijn ("Openbare Software"), 
kunnen onder een aparte licentie aan u worden verstrekt, in welk geval die licentie, 
niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Overeenkomst, van toepassing 
zal zijn op uw gebruik van die API-materialen. Voor alle duidelijkheid geldt dat, 
behoudens voor zover dat uitdrukkelijk is verboden op grond van delicentie die van 



 

 

toepassing is op API-materialen die Openbare Software zijn, alle bepalingen in deze 
Overeenkomst die geen betrekking hebben op licenties van toepassing zullen zijn. 
 
API-2 Licentie-en bijbehorende vereisten 
 
API-2.1 Algemeen.  
 
Wij verlenen u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet voor sublicentiëring 
vatbare en niet-overdraagbare licentie gedurende de looptijd van de Overeenkomst om 
Ontwikkelaars in staat te stellen zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van 
Vertrouwelijke Informatie en Uw Materialen via de Selling Partner API's en de API-
materialen, met als enig doel de ondersteuning van uw gebruik van de Diensten die 
onder deze Overeenkomst vallen. In de relatie tussen u en ons berusten alle 
(eigendoms)rechten op en belangen in de Selling Partner API's, de API-materialen, alle 
technische en operationele specificaties, beveiligingsprotocols en andere documentatie 
of beleidsvoorschriften die door ons worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld 
met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie, de Selling Partner API's ofde API-
materialen (de "Selling Partner API Specificaties"), en onze interne 
datacentrumfaciliteiten, servers, netwerkapparatuur en hostsoftwaresystemen die onder 
onze of hun redelijke invloedssfeer vallen en die worden gebruikt voor het verstrekken 
van deSelling Partner API's of de API-materialen (het "Amazon Netwerk") bij ons of 
onze licentiegevers. 
 
API-2.2 Beperkingen op de licentie. 
 
Het is u toegestaan Ontwikkelaars te machtigen om zich toegang te verschaffen tot 
Vertrouwelijke Informatie en Uw Materialen via de Selling Partner API's en de API-
materialen, doch uitsluitend via API's die door ons zijn gedocumenteerd en doorgegeven 
in overeenstemming met alle toepasselijke Selling Partner API Specificaties. Het is u 
niet toegestaan derden een van de volgende handelingen met de Vertrouwelijke 
informatie, de Selling Partner API's of de API-materialen te laten verrichten: (a) ze aan 
reverse-engineering te onderwerpen, te decompileren of te disassembleren; (b) ze 
(gedeeltelijk) te wijzigen of er afgeleide werken van te vervaardigen; (c) kopieën ervan 
te verspreiden; (d) daarop aangebrachte eigendomsaanduidingen of labels te 
verwijderen; (e) Openbare Software zo te gebruiken dat krachtens de licentie die daarop 
van toepassing is, wordt vereist dat de Vertrouwelijke Informatie, de Selling Partner 
API's en de API-materialen worden bekendgemaakt, in licentie wordt gegeven, 
gedistribueerd, of anderszins aan iemand ter beschikking worden gesteld; (f) rechten 
erop te wederverkopen, te verhuren, te huren, te cederen, in sublicentie te geven of 
anderszins over te dragen; (g) er toegang toe te verkrijgen of ze te gebruiken op een 
manier waarmee wordt beoogd betaling van toepasselijke vergoedingen te vermijden of 



 

 

waarmee gebruikslimieten of quota worden overschreden; (h) er toegang toe te 
verkrijgen of ze te gebruiken voor enig doel dat geen verband houdt met uw gebruik van 
de Diensten; of (h) er toegang toe te verkrijgen of ze te gebruiken voor frauduleuze of 
illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met onze beleidsvoorschriften of die 
ons of derden anderszins schaden. De beperkingen met betrekking tot gebruik van 
gegevens zoals hiervoor neergelegd in artikel 11 gelden voor alle informatie die u 
bekendmaakt of ontvangt door middel van het directe of indirecte gebruik van de Selling 
Partner API's. 
 
API-2.3 Geen licentie voor directe toegang. 
 
Voor alle duidelijkheid geldt dat u met deze Voorwaarden voor Selling Partner API's 
geen licentie wordt verleend voor directe toegang tot of gebruikmaking van de Selling 
Partner API's of voor het installeren, kopiëren, gebruiken of distribueren van API-
materialen. Een licentie voor het direct gebruik van de Selling Partner API's kan 
uitsluitend worden verleend aan Ontwikkelaars. 
 
API-2.4 Account-Identificatiecodes en Inloggegevens. 
 
U dient gebruik te maken van de account-ID's en de unieke openbare 
sleutels/persoonlijke sleutelparen die wij uitgeven om toegang te verlenen tot uw 
gegevens via de Selling Partner API's ("Account-Identificatiecodes en Inloggegevens") 
in overeenstemming met deze Voorwaarden voor Selling Partner API's om 
Ontwikkelaars te machtigen om zich namens u toegang te verschaffen tot de Selling 
Partner API's. U mag uitsluitend machtiging verlenen voor toegang tot Vertrouwelijke 
Informatie en Uw Materialen via de Selling Partner API's op de wijze zoals wij die 
voorschrijven. Uw Account-Identificatiecodes en Inloggegevens dienen uitsluitend voor 
gebruik door u persoonlijk en u dient deze geheim te houden en veilig te bewaren. U 
bent bij uitsluiting verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden tijdens het 
gebruik van uw Account-Identificatiecodes en Inloggegevens, ongeacht of die 
activiteiten worden verricht door u of door een derde (met inbegrip van uw werknemers, 
opdrachtnemers of agenten). U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen indien u 
vermoedt dat een onbevoegde derde gebruik maakt van uw Account-Identificatiecodes 
en Inloggegevens of wanneer uw Account-Identificatiecodes en Inloggegevens verloren 
zijn gegaan of zijn gestolen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor onbevoegd gebruik van 
de identificatiecodes en inloggegevens van uw account. 
 
API-2.5 Beveiliging van Uw Materialen en Vertrouwelijke Informatie. 
 
U bent bij uitsluiting verantwoordelijk voor het machtigen van anderen om zich namens 
u toegang te verschaffen tot de Selling Partner API's en het nemen van uw eigen 



 

 

maatregelen om te zorgen voor passende beveiliging, bescherming en back-up van de 
Vertrouwelijke Informatie en Uw Materialen die worden verwerkt op basis van uw 
toegang tot de Selling Partner API's en de API-materialen, inclusief alle Vertrouwelijke 
Informatie die u aan Ontwikkelaars hebt bekendgemaakt in overeenstemming met deze 
overeenkomst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor onbevoegde toegang tot of wijziging 
van, of voor de wissing, de vernietiging, de beschadiging, het verlies of het niet-opslaan 
van Vertrouwelijke Informatie of Uw Materialen in verband met de Selling Partner 
API's (waaronder als gevolg van fouten, handelen of nalaten van u of van derden). 
Indien u van mening bent (redelijkerwijs handelend) dat er een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens heeft plaatsgevonden met betrekking tot persoonsgegevens van 
klanten in uw bezit of anderszins onder uw controle (inclusief in het bezit van een 
Ontwikkelaar), moet u Amazon onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke 
inbreuk in verband met persoonsgegevens ( voldoende gedetailleerd) voor 
informatiedoeleinden, en onmiddellijk acties ondernemen (of, indien relevant, een 
Ontwikkelaar verplichten dergelijke acties te ondernemen) die op u van toepassing zijn 
onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. 

 
API-3 Beëindiging 
 
API-3.1 Beëindiging van uw toegang tot de Selling Partner API’s en de API-
materialen.  
 
Onverminderd de rechten en verplichtingen van partijen uit hoofde van deze 
Overeenkomst, de Amazon Marketplace Developer Overeenkomst of de Amazon 
Marketplace API-licentieovereenkomst, mogen wij uw toegang tot de Selling Partner 
API's en de API-materialen zonder opgaaf van redenen beperken, opschorten of 
beëindigen door middel van kennisgeving met inachtneming van een termijn van 30 
dagen. Wij kunnen deze met onmiddellijke ingang beëindigen indien (a) wij vaststellen 
dat u ernstig tekort komt in de nakoming van deze Overeenkomst en uw verzuim niet 
zuivert binnen een nadere termijn van 7 dagen; (b) u of uw account betrokken zijn 
(geweest) bij bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten; of (c) uw gebruik van de 
Selling Partner API's en de API-materialen schade zou kunnen toebrengen aan onze 
afnemers. 
38Onmiddellijk na opschorting of beëindiging van uw toegang tot de Selling Partner 
API's en de API-materialen is het u niet langer toegestaan om anderen te machtigen om 
gebruik temaken van de Selling Partner API's en de API-materialen. Bij beëindiging van 
uw toegang tot de Selling Partner API's en de API-materialen dient u tevens 
onmiddellijk alle API-materialen te vernietigen. Bij opschorting of beëindiging van uw 
toegang tot de Selling Partner API's en de API-materialen kunnen wij ervoor zorgen dat 



 

 

uw Account-Identificatiecodes en Inloggegevens niet langer worden herkend door het 
Amazon Netwerk ten behoeve van de Selling Partner API's en de API-materialen. 

API-4 Wijzigingen in de Selling Partner API’s en de API-materialen 

Wij kunnen de Selling Partner API's of de API-materialen van tijd tot tijd wijzigen of 
stopzetten (bijvoorbeeld door functies of functionaliteiten van de Selling Partner API's 
of de API-materialen te wijzigen ofte verwijderen). Wij zullen u op de hoogte stellen 
van alle wezenlijke wijzigingen die negatieve gevolgen hebben voor uw onderneming in 
overeenstemming met artikel 17. 


