
Facturatievoorwaarden Springest B.V. voor Aanbieders op Studytube Leerplatformen

Artikel 1

1.1. Aanbieder gaat ermee akkoord zijn Productaanbod via de Springest Admin te plaatsen op
een extra distributiekanaal waaronder meerdere platformen ontsloten (kunnen) worden:
“Studytube Afnemers”.

1.2. In afwijking van artikelen 7.4 en 11.2  uit de Algemene Voorwaarden Springest B.V. voor
Aanbieder, gelden voor Inschrijvingen van Gebruikers van Studytube Afnemers de
volgende facturatievoorwaarden:
1.2.1 Aanbieder dient de factuur voor het afgenomen Product te uploaden bij de

bijhorende Inschrijving via de Springest Admin.
1.2.2 De factuur wordt alleen geaccepteerd en betaald als het bedrag exact gelijk is aan

het door de Aanbieder op Studytube vermelde bedrag bij het Product en als het
Studytube transactie ID op de factuur vermeld wordt. Aanbieder is gehouden het
Product, of een volwaardig alternatief, te leveren of de aankoop kosteloos te
annuleren als dit niet mogelijk blijkt.

1.2.3 Studytube streeft ernaar facturen, vanaf het moment dat deze correct zijn
geüpload in de Admin, zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 60 dagen te
betalen.

1.2.4 De Aanbieder dient de status van de Inschrijving in de Admin aan te passen zodat
de Afnemer op de hoogte kan blijven van de verwerking van de Inschrijving.

1.2.5 Als Gebruiker na afronding van het Product een certificaat heeft behaald, dient de
Aanbieder het certificaat, voor zover dat mogelijk is, te versturen aan Gebruiker.

1.2.6 Na ontvangst van de productprijs, betaalt de door Studytube B.V. ingeschakelde
Payment Service Provider namens Afnemer per ommegaande aan Aanbieder (i) na
aftrek/verrekening van de Vergoeding die Aanbieder aan Springest verschuldigd is,
eventuele belastingen of heffingen die door Springest moeten worden ingehouden,
eventuele terugbetalingen en alle kosten en vergoedingen voor betaling en
overboeking van bedragen die in rekening worden gebracht door bank,
creditcardmaatschappijen of betaaldienstverleners. Alle bedragen die toebehoren aan
Aanbieder en in het bezit zijn van de Payment Service Provider worden uitsluitend
gehouden ten behoeve van Aanbieder en als zodanig beheerd. Dergelijke bedragen
zullen geen rente dragen.

1.3. Springest bekrachtigt conform artikel 6:32 BW de betaling van de Vergoeding middels de
Payment Service Provider door Aanbieder aan Studytube B.V.
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