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FORMULIER - ERKENDE DAB-DEALER 

De Erkende DAB-dealer die het merk DAB wenst te vertegenwoordigen en online zijn producten wil verhandelen, is 
gehouden aan inachtneming van de eisen en regels van het Online verkoopbeleid van DAB, die hij door ondertekening van 
dit formulier verklaart te kennen en te aanvaarden. Met name moet hij: 

 DAB de naam van zijn verkoopplatform meedelen, indien dit afwijkt van de geregistreerde handelsnaam die is
aangegeven op dit formulier;

 deelnemen aan online promoties van DAB, alsook eigen reclamecampagnes ontwikkelen om de online verkoop
het hele jaar door te bevorderen;

 alleen afbeeldingen van DAB-producten gebruiken die ter beschikking zijn gesteld door DAB, en, wanneer deze
hierom verzoekt, elke niet-geautoriseerde of onjuist gebruikte afbeelding onmiddellijk verwijderen;

 DAB de handelsnamen meedelen van zijn wederverkopers die op hun beurt online producten van DAB adverteren
en/of verhandelen; op voorwaarde echter dat de Erkende DAB-dealer zijn eigen klant-verkoper bij levering van
online verkopen vraagt om alle geldende voorwaarden van het online verkoopbeleid van DAB in acht te nemen.
De Erkende DAB-dealer blijft de hoofdverantwoordelijke ten opzichte van DAB voor de uitvoering van het beleid
door een dergelijke klant-verkoper;

 garanderen dat alle verplichtingen die eventueel worden opgelegd door het Online verkoopbeleid van DAB
getrouw, zorgvuldig en met inzet van de beste capaciteiten, ervaring en talent worden uitgevoerd, met bijzondere
aandacht voor de ICONISCHE producten die een specifieke bescherming behoeven voor hun valorisatie en online
verkoop;

 alleen producten verkopen die hij in zijn eigen magazijn beschikbaar heeft.

1.1 Gevolgen van schending. De Erkende DAB-dealer begrijpt en erkent dat DAB, in gevallen van non-conformiteit met de 
bovengenoemde vereisten van het Online verkoopbeleid, volledig naar eigen oordeel het volgende zou kunnen doen: 

- de Erkende DAB-dealer vragen om de in het beleid voorziene verplichtingen binnen minstens 3 dagen in acht te nemen;
en/of

- de Erkende DAB-dealer een standaard boete opleggen van €100,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt,
en/of

- de overeenkomst met de Erkende DAB-dealer voortijdig ontbinden.

1.2 Bevoegde rechtbank. Over elk geschil dat voortvloeit uit, of verband houdt met, deze autorisatie en/of het Online 
verkoopbeleid van DAB, wordt uitsluitend geoordeeld door de bevoegde rechtbank van Padua - Italië. 

Partijen erkennen de volledige effectiviteit van een eventueel elektronisch ondertekend (enkelvoudig) exemplaar van deze 
overeenkomst. Partijen zien derhalve af van elk recht om in de rechtbank de toelaatbaarheid of authenticiteit van dit 
document ter discussie te stellen vanwege de afwezigheid van een handgeschreven ondertekening. 

Datum ____ / ____ / ______ 

Stempel Handtekening van de dealer 

-------------------------------------------- --------------------------------------------- 
De Erkende DAB-dealer verklaart uitdrukkelijk dat de bepalingen van de bovenstaande paragrafen 1.1 en 1.2 begrepen en 
aanvaard zijn. 

Handtekening van de dealer Stempel 

--------------------------------------------- --------------------------------------------- 

Geautoriseerd om de brand DAB te vertegenwoordigen op zijn online verkoopplatform. 
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