Algemene voorwaarden Allin1Mediaservice B.V.
versie april 2017

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
ons: Allin1Mediaservice B.V. gevestigd te Weurt, geregistreerd in het register van de Kamer
van Koophandel onder nummer: 67822924.
wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de
gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
transactie: iedere feitelijke of rechtshandeling, verklaring of gedraging, die een verbintenis,
een recht dan wel overeenkomst in het leven roept.
advertentie: iedere (commerciële of promotionele) uiting die door wederpartij voor
publicatie in één of meer media wordt aangeboden.

Algemeen

Toepasselijkheid

Art. 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en
nakoming van al onze transacties en komen in de plaats van eventuele eerder geldende
en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities.
Bedingen, met name bijzondere, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de
wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
3. In ieder geval gelden deze voorwaarden te allen tijde in aanvulling op hetgeen partijen
zijn overeengekomen.
4. De bijzondere bepalingen prevaleren boven de bepalingen uit het algemene gedeelte.

Totstandkoming overeenkomsten

Art. 2. 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn
wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
2. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging onzerzijds dan wel nadat
met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. Schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, transacties, afspraken en/of bedingen door onze medewerkers of
tussenpersonen gemaakt kunnen binnen 5 werkdagen worden herroepen door onze
volgens het Handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde personen.
3. De wederpartij is aan een schriftelijke bevestiging onzerzijds gebonden, indien door haar
niet binnen 3 dagen na ontvangst de juistheid van de inhoud van zodanige bevestiging is
ontkend.

Nakomingstermijn

Art. 3. 1. De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven, gelden
derhalve niet als fatale termijnen, zodat wij bij overschrijding in gebreke dienen te worden
gesteld. Verzuim wegens overschrijding van de nakomingstermijn zal de wederpartij
nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding van de transactie.
2. Wij hebben het recht de termijnen van nakoming aan te passen, indien niet tijdig alle
voor de uitvoering vereiste gegevens door ons zijn ontvangen.

Prijzen

Art. 4. 1. Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen af magazijn (ex works),
exclusief B.T.W., verpakking, emballage, verzending, vervoersdocumenten, montage/installatie, keuring, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.
2. Waardevermindering van Nederlandse valuta welke zich voordoen tussen het tijdstip van
de opdracht en de betaling geven ons het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
3. Prijsstijgingen na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de
opdracht (geheel) is uitgevoerd geven ons de mogelijkheid de prijzen dienovereenkomstig
aan te passen, indien en voor zover 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
verstreken zijn.
4. Ingeval van maatregelen van overheidswege, welke prijsverhogend werken, en
waaronder doch niet uitsluitend te verstaan tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op
vrachten, goederen en/of grondprijzen, belastingen, douanetarieven, lonen, sociale lasten,
zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen.

Risico

Art. 5. 1. Bij levering franco (delivered duty paid), waaronder niet is begrepen het lossen van
de goederen van enig vervoermiddel, reizen de goederen voor rekening en risico van ons. In
alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de wederpartij. Als
tijdstip van levering wordt dan aangemerkt het tijdstip, dat de goederen onze vestiging
hebben verlaten of wanneer wij de wederpartij hebben gemeld dat de goederen klaar staan
ter verzending.
2. Leveringscondities worden uitgelegd in overeenstemming met de laatst gepubliceerde
"Incoterms", voor zover zij niet afwijken van hetgeen uit deze voorwaarden en/of uit tussen
partijen schriftelijk vastgelegde afspraken voortvloeit.
3. Molestrisico komt steeds ten laste van de wederpartij.
4. Verzekeringen worden door ons slechts op verzoek en voor rekening van de wederpartij
afgesloten. Nimmer kan de wederpartij meer rechten aan deze bepaling ontlenen, dan
wanneer hij zelf de verzekeringsovereenkomst zou hebben afgesloten.
5. Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan ons een
nieuw adres is medegedeeld. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de
wederpartij.

Reclame

Art. 6. 1. Reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 8 dagen, na de nakoming door de
wederpartij bij ons te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht de
transactie te hebben goedgekeurd.
2. Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling over het niet betwiste gedeelte
van de vordering op te schorten. De wederpartij is gehouden de niet gebrekkige zaken
en/of diensten direct af te nemen.
3. Ieder beroep op verrekening en het recht van retentie wordt voorts uitgesloten.
4. Vrijwaring wegens verborgen gebreken wordt uitgesloten.
5. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur,
afmeting, afwerking, hoeveelheid en kwaliteit kunnen nimmer een grond tot reclame
opleveren.
6. Het in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen, dat wij de reclame beschouwen
als tijdig of terecht.

Aansprakelijkheid

Art. 7. 1. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet tijdige, niet
volledige of niet goede nakoming, hoe ook, onverminderd het in art. 3 bepaalde en
onverminderd ons recht alsnog na te komen hetgeen door de wederpartij is bedongen,
voor zover de wet zulks toelaat.
2. Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitgesloten.
3. Schade ontstaan door aan of ten gevolge van goederen, die door ons van een andere
leverancier zijn betrokkenen of diensten, die door ons zijn uitbesteed, wordt slechts
vergoed, indien en voor zoveel de schade door de desbetreffende leverancier aan ons is
vergoed en wij deze vergoeding hebben ontvangen, onder aftrek van de daarbij gemaakte
kosten.
4. Adviezen, instructies, berekeningen, opgaven van resultaten of gebruiksaanwijzingen hoe
ook genaamd in verband met gebruik, bewerking, verwerking, bevestiging, enz. van onze
goederen worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds gegeven.
5. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor hetgeen, waartoe de wederpartij jegens derden zal
worden gehouden, anders dan voor onze rechtstreekse gehoudenheid jegens de
wederpartij als voortvloeiend uit deze voorwaarden. De wederpartij zal ons ter zake vrijwaren.
6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door enige door de wederpartij
gesloten verzekering.
7. Voor zover er – ondanks het gestelde onder lid 1 – toch enige verplichting bestaat tot het
vergoeden van de schade, is onze plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door
alsnog nakoming van hetgeen door de wederpartij is bedongen.

Voor het geval alsnog nakoming onzerzijds niet meer mogelijk is, is onze plicht tot
vergoeding van schade volledig voldaan door betaling van de werkelijk door de wederpartij
gemaakte onkosten tot een maximum van 25 % van het factuurbedrag van de transactie
dan wel, indien de schade het gevolg is van de uitvoering van duurcontracten, tot het
maximum van 25% van de op het duurcontract betrekking hebbende factuurbedragen in de
zes maanden voorafgaand aan het schadevoorval.
8. Alle aanspraken van de wederpartij en derden vervallen, indien wij niet binnen 10
werkdagen na een schadevoorval schriftelijk aansprakelijk zijn gesteld door de wederpartij
en wij daarmee in onze mogelijkheden beperkt zijn een onderzoek te laten instellen naar de
schade en de oorzaak ervan, alsmede indien eventuele aanspraken niet binnen één jaar
nadat de wederpartij respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze kon zijn, met de
feiten waarop de wederpartij zijn aanspraak baseert, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn
gemaakt.

partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het
Koninkrijk in Europa.
2. De bepalingen van het VN Koopverdrag (CISG), gesloten te Wenen 11 april 1980, zijn
slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met het bepaalde in deze voorwaarden.
3. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze
voorwaarden voortvloeiende verbintenissen de plaats onzer vestiging zal gelden.
4. De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als
hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.

Art. 8. In geval van overmacht, althans in de gevallen welke in deze voorwaarden als
overmacht worden omschreven, zijn wij ontslagen van onze contractuele verplichtingen
jegens de wederpartij. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke
redelijkerwijze geacht moeten worden de nakoming en/of tijdige nakoming van de
verplichtingen uit transacties in de weg te staan, zoals brand, werkstaking of uitsluiting,
oorlog, mobilisatie, afkondiging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatregelen van
overheidswege, waardoor de nakoming wordt verboden of belemmerd, niet-nakoming van
onze leverancier althans niet-nakoming onder de met ons afgesproken condities,
watersnood, bedrijfsstoring zowel in onze eigen onderneming als in ondernemingen
waarvan wij materialen betrekken of waar wij materialen laten bewerken, of andere
omstandigheden, welke de normale bedrijfsuitoefening onmogelijk maken zowel in
Nederland als in het land van herkomst en/of doorvoer van de grondstoffen en/of materialen.

Art. 19. 1. Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de wederpartij toepasselijk,
beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding,
dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige
bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.
2. Indien een bepaling uit de bijzondere voorwaarden wordt vernietigd, dan blijven de
bepalingen uit het algemene gedeelte onverhoopt van toepassing.

Overmacht

Intellectuele eigendom

Art. 9. Alle tekeningen, modellen, platen, films, foto's, stempels, andere beeld-, geluids- en
informatiedragers of andere hulpmiddelen en ontwerpen, software daaronder begrepen,
zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven ons eigendom en slechts te onzer beschikking.
De wederpartij is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een
octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin
dan ook is verboden.

Geheimhouding

Art. 10. De wederpartij is gehouden alle van ons afkomstige informatie en in het kader van
de uitvoering van de transactie te zijner kennis gekomen of ontwikkelde informatie geheim
te houden.

Betaling

Art. 11. 1. Indien geen andere termijn wordt genoemd, vervalt een factuur c.q. vordering
steeds 14 dagen na factuurdatum of de anderszins gestelde termijn. De wederpartij wordt
geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege,
derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.
2. Indien de wederpartij niet binnen de in lid 1 gestelde termijn heeft betaald, hebben wij
het recht vanaf de vervaldag een rente van 2 % per maand in rekening te brengen,
onverminderd de ons verder toekomende rechten.
3. Iedere verplichting van de wederpartij is onzerzijds terstond opeisbaar ingeval de
wederpartij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard,
zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt
gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd.
4. Door ons ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op de langst
opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de wederpartij anders aangeeft.
5. Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden
gefactureerd.
6. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel
gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde
nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de
wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de vordering, met een minimum van € 250,00, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd, onverminderd ons recht op nakoming en verdere vergoeding van de schade; zij zijn verschuldigd
vanaf het moment waarop de wederpartij in verzuim is.

Annulering

Art. 12. 1. In geval van annulering van een opdracht door de wederpartij zijn wij gerechtigd
een naar ons oordeel redelijk bedrag aan de wederpartij in rekening te brengen, tot
maximaal het volledige met de betreffende opdracht gemoeide bedrag.
2. Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.

Zekerheid en ontbinding

Art. 13. Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van de transactie bij niet, niet tijdige, niet
volledige of niet goede nakoming, hoe ook, van de wederpartij of een gegronde vrees
daarvoor, zoals in geval de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, in staat van
faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd, de
nakoming van onze verplichtingen op te schorten, de transactie dienaangaande door een
enkele verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd ons
recht op verdere vergoeding van de schade, of zekerheid te verlangen voor tijdige
nakoming. Indien de wederpartij met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het
verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen c.q. vorderingen terstond en
ineens opeisbaar en zijn wij gerechtigd naast opschorting van onze verplichtingen ook voor
de verdere nakoming deugdelijke zekerheid te verlangen.

Eigendomsvoorbehoud/voorbehouden pandrecht

Art. 14. 1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtingen uit deze
of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt,
gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging,
verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de
waarde van de door ons geleverde goederen. Vóór de betaling is de wederpartij derhalve
niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over
te dragen.
2. Op alle door ons geleverde goederen behouden wij ons nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of
daarmee samenhangende transacties, voor zover de wet zulks toelaat.
3. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen
tegen brandgevaar en andere te verzekeren risico's te verzekeren en met de nodige
zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de wederpartij verplicht op
ons eerste verzoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de wederpartij op de
verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te verpanden tot meerdere zekerheid van de
voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.
4. De wederpartij verplicht zich om de nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan
ons ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan de door ons aan te wijzen
persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.

Kettingbeding

Art. 15. Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van zijn onderneming is de wederpartij
verplicht deze voorwaarden aan zijn opvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke
waarvan hij aansprakelijk blijft tegenover ons voor hun verzuimen.

Meerdere partijen

Art. 16. Indien een transactie wordt gesloten tussen ons enerzijds en twee of meerdere
partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige
nakoming daarvan.

Toepasselijk recht

Art. 17. 1. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van
transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor

Geschillen

Art. 18. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als
zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de
plaats onzer vestiging, thans zijnde Ewijk, onverminderd ons recht om de wettelijk of bij
verdrag bevoegde rechter te kiezen.

Conversie

Bijzondere voorwaarden: ontwerpen
Algemeen

Art. 20. 1. Wij spannen ons ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te
voeren, de belangen van de wederpartij naar beste weten te behartigen en te streven naar
een voor de wederpartij bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel
handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zullen wij de
wederpartij op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2. De wederpartij doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en
juiste levering door de ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van
volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan ontwerper aangeeft of
waarvan de wederpartij begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
3. Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van ons:
a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies
van de wederpartij voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten,
merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke
beschermingsvormen voor de wederpartij.
4. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt
overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of
proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.
5. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen
reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst,
wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid
van ondergeschikte betekenis te zijn.
6. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven dagen na
afronding van de opdracht, schriftelijk aan ons meegedeeld, bij gebreke waarvan de
wederpartij wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Art. 21. 1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de
resultaten uit de opdracht komen toe aan ons. Voor zover een dergelijk recht slechts
verkregen kan worden door een depot of registratie, zijn wij uitsluitend daartoe bevoegd,
tenzij anders overeengekomen.
2. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of
gedeeltelijk aan de wederpartij worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele
voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot
het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in het volgende
artikel.
3. Wij hebben te allen tijde het recht om onze naam op, bij, of in publiciteit rondom het
resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden
of verwijderen. Het is de wederpartij niet toegestaan zonder onze voorafgaande toestemming het resultaat zonder vermelding van onze naam openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door ons tot
stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen,
concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen,
illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio
en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.)
ons eigendom, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter beschikking zijn
gesteld.
5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de wederpartij noch wij jegens elkaar een
bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders
overeengekomen.
6. De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de wederpartij verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de
uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Gebruik van het resultaat

Art. 22. 1. Wanneer de wederpartij volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de
overeenkomst met ons, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht
overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen
afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de
opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de
overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
2. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op
rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden
geregeld.
3. De wederpartij heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van
de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan
is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De ontwerper kan aan deze
toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
4. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen
wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de
ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste
drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en
billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht
te verliezen.
5. Het is de wederpartij niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te
gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de wederpartij verstrekt recht tot
gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en
billijkheid:
a. vanaf het moment dat de wederpartij zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. ingeval van faillissement van de wederpartij, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig het tweede lid aan de wederpartij zijn overgedragen.
6. De ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de wederpartij, de vrijheid
om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie,
waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te
krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.
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7. Wanneer de wederpartij de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de wederpartij
ons of door ons bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden
voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

Bijzondere voorwaarden: adverteren
Advertenties

Art. 23. 1. De wederpartij is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden
advertenties.
2. Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd met de wet, overige regelgeving
(waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden zijn, noch
mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
De wederpartij vrijwaart ons zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden ter
zake en alle daardoor of in verband daarmee door ons geleden of te lijden schade.
3. Wij behouden ons het recht voor de inhoud en vorm van advertenties naar eigen inzicht
en naar redelijkheid te wijzigen zonder dat de wederpartij recht heeft op schadevergoeding
of restitutie van (een gedeelte van) de met die advertentie gemoeide prijs.
4. Wij hebben het recht om een advertentie(order) zonder opgave van redenen te
weigeren, zonder ter zake op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens de wederpartij.
5. Wij verlenen de wederpartij geen exclusiviteit, zoals ten aanzien van de in de advertentie
aangeboden producten of diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
Wij zijn vrij om naar eigen inzicht advertenties van derden te accepteren en op een
willekeurige plaats in hetzelfde medium te plaatsen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen.
6. De wederpartij dient zelf zorg te dragen voor afdracht van eventuele licentiegelden aan
rechthebbenden, dan wel hun vertegenwoordigers, zoals BUMA/STEMRA.

Advertentiemateriaal

Art. 24. 1. De wederpartij draagt het risico van juiste en tijdige aflevering van het advertentiemateriaal, ongeacht de wijze van verzending.
2. Wij zijn gerechtigd om advertentiemateriaal dat niet tijdig of niet conform de in dit artikel
genoemde vereisten wordt aangeleverd niet te publiceren, dan wel de met publicatie
daarvan gemoeide extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. Indien de
advertentie niet meer gepubliceerd kan worden, is de wederpartij aansprakelijk voor de
geleden schade, waaronder tevens begrepen de gederfde winst.
3. Wij zullen het ontvangen advertentiemateriaal met zorg behandelen, maar zijn niet
aansprakelijk voor eventuele beschadiging, verlies of het op andere wijze onbruikbaar
worden van het advertentiemateriaal.
4. De wederpartij staat er voor in dat digitaal aangeleverd advertentiemateriaal veilig is en
geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programma’s bevat, die op enige
wijze schade kunnen toebrengen aan onze computersystemen, computerprogramma’s en
mediums. De wederpartij staat er tevens voor in dat zij bij online aanlevering geen gebruik
maakt van apparatuur en/of programmatuur die de normale werking van onze mediums
kan verstoren, noch gegevens verzendt die door hun omvang en/of eigenschappen de
infrastructuur van onze mediums onevenredig zwaar belasten.
5. Wij streven er naar het aangeleverde advertentiemateriaal zo goed mogelijk weer te
geven in het medium. Wij kunnen echter geen exacte reproductie garanderen en de
wederpartij dient rekening te houden met druk- en kleurafwijkingen.
6. Wij staan niet in voor de kwaliteit van de weergave van een advertentie in het medium.
7. wij hebben het recht het advertentiemateriaal na voltooiing van de opdracht te
vernietigen of (indien sprake is van digitaal materiaal) te wissen.
8. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op het door of namens ons vervaardigd advertentiemateriaal berusten bij ons.

Bijzondere voorwaarden: verzorgen van drukwerk
Inhoud en wijziging overeenkomst

Art. 25. De wederpartij draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en
uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door ons niet, niet juist,
niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of
door een door de wederpartij daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn
overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en
soortgelijke transmissiemedia.

Zet-, druk- of andere proeven

Art. 26. 1. De wederpartij is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van ons
ontvangen zet-, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken
en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan ons terug te zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door de wederpartij geldt als erkenning dat wij de aan de
proeven voorafgaande werkzaamheden juist hebben uitgevoerd.
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn
gebleven in door de wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
4. Elke op verzoek van de wederpartij vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen
prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze
proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Afwijkingen

Art. 27. 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen
geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als
gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in
aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of
een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds
geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan
indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
– oplage tot 20.000 eenheden: 10%
– oplage van 20.000 en meer: 5%
Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en
kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of
het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

Auteursrechten etc.

Art. 28. 1. De wederpartij garandeert ons, dat door de nakoming van de overeenkomst en
met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de wederpartij
ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s,
films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt
gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of andere
nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht
of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de
onrechtmatige daad. De wederpartij vrijwaart ons zowel in als buiten rechte voor alle
aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als
bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, zijn wij bevoegd maar
niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop
in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat wij door de nakoming van de overeenkomst
geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zullen wij de order alsnog binnen een redelijke
termijn uitvoeren.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijven wij steeds de
rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door ons bij de nakoming van
de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen,
werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,
fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de
desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn
vermeld.

4. De door ons volgens onze vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel,
ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke
productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving
behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien
aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor ons bestaat, niet zonder
diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
5. De wederpartij verkrijgt na levering door ons het niet-exclusieve recht tot gebruik van de
door ons in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de
Auteurswet of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot
gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met
name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig
productieproces.

Eigendom productiemiddelen etc.

Art. 29. 1. Alle door ons vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en
hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen,
litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en
randapparatuur, blijven onze eigendom, ook als deze als aparte post op de offerte, in het
aanbod of de factuur zijn vermeld.
2. Wij zijn niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de wederpartij af te geven.
3. Wij zijn niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de
wederpartij te bewaren. Indien wij en de wederpartij overeenkomen dat deze zaken door
ons zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder
dat wij instaan voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Eigendom wederpartij, pandrecht

Art. 30. 1. Wij zullen de door de wederpartij in het kader van de nakoming van de
overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed
bewaarder. De wederpartij draagt tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1
bedoelde zaken. De wederpartij dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te
sluiten.
2. De wederpartij is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de
verstrekking aan ons van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een
informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De wederpartij dient deze
onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door ons
worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de
wederpartij ons op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te
verstrekken.
3. De wederpartij verleent ons een pandrecht op alle zaken die in het kader van de
nakoming van de overeenkomst in de macht van ons zijn gebracht, zulks tot meerdere
zekerheid van al hetgeen de wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook
aan ons verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder
mede begrepen.

Door de wederpartij aangeleverde materialen en producten

Art. 31. 1. Indien de wederpartij met ons is overeengekomen, dat de wederpartij materiaal
of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient de wederpartij voor
deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie
als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De wederpartij zal hiertoe instructies van ons
vragen.
2. De wederpartij is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde
materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende
bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De wederpartij zal
hiertoe de opgave van ons vragen. De wederpartij staat er voor in, dat wij een voldoende
hoeveelheid zullen ontvangen. Onze bevestiging van ontvangst van het materiaal of de
producten houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten
vermelde hoeveelheid is ontvangen.
3. Wij zijn niet gehouden de van de wederpartij ontvangen zaken voorafgaande aan de
bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
4. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming
van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor ons
onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de
wederpartij aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van
afwijkingen tussen het aanvankelijk aan ons getoonde monster en de later door de
wederpartij voor de oplage aangeleverde materialen of producten.
5. Wij staan niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of
kleurechtheid of slijtvastheid indien de wederpartij niet uiterlijk bij het aangaan van de
overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door de
wederpartij aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft
verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen wij noch aansprakelijk worden
gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het
beschadigen van door ons van de wederpartij ontvangen en door ons te bedrukken of te
bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals
door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.
7. De wederpartij is gehouden ons op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s
tijdens de bedrukking of bewerking van de door de wederpartij aangeleverde materialen en
producten te wijzen.
8. wij zijn gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de wederpartij
aangeleverde materialen en producten te beschikken als waren deze ons eigendom. De
wederpartij is op verzoek van ons gehouden de ongebruikte materialen en producten
alsmede de evenbedoelde resten bij ons af te halen.

Aansprakelijkheid

Art. 32. 1. In aanvulling op artikel 7 gelden de navolgende bepalingen:
2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat
wederpartij de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt
of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft
doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. Wij zijn eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door ons van de wederpartij
ontvangen en door ons te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten,
indien de wederpartij ons niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft
gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke
informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste
oppervlaktebewerkingen.

Bijzondere voorwaarden: verspreiding van drukwerk
Algemeen

Art. 33. 1. Ingeval de omvang van het verspreidingsgebied wijzigt, zijn wij gerechtigd om in
het geval dat met de verspreiding meer kosten gemoeid zijn, deze extra kosten bij de
wederpartij in rekening te brengen
2. Bij acceptatie van de offerte dient de wederpartij zo spoedig mogelijk voorafgaand aan de
verspreiding, een monster of drukwerkmodel van het verspreiden product op te sturen
naar ons.
3. Wij zijn gerechtigd – ook bij een lopend contract – opdrachten om ons moverende
redenen, geheel of gedeeltelijk te weigeren, dan wel de uitvoering op te schorten, zonder
tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Zulks kan onder meer geschieden wegens
inhoud, aard, strekking of vorm van de opdracht, technische bezwaren, weigering van
vooruitbetaling of evidente strijd met belangen van ons. Wij zijn gerechtigd extra kosten, die
niet uitdrukkelijk in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging zijn opgenomen, noodzakelijk
voor de uitvoering van de opdracht, aan de wederpartij separaat te berekenen. Wij zullen
de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Exclusieve verspreidingen en bijsluiters

Art. 34. 1. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, kan geen aanspraak worden gemaakt op
exclusieve verspreiding van drukwerken, voorwerpen of monsters. Voor exclusieve
verspreiding worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, per opdracht
nadere voorwaarden vastgesteld en gelden aparte tarieven. Deze zijn op aanvraag
verkrijgbaar.
2. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons bijsluiters
en dergelijke in de te verspreiden drukwerken te stoppen of daaraan toe te voegen.
Hiervoor gelden eveneens speciale tarieven welke op aanvraag worden verstrekt.

Aanlevering zendingen

Art. 35. 1. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet,
niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van ons staat of indien de
wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, hebben wij in ieder geval
het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en hebben wij het recht om de
daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
2. Transport van zaken geschiedt, behoudens uitdrukkelijk anders luidende schriftelijke
afspraken, voor rekening en risico van de wederpartij.
3. Te verspreiden zendingen dienen vergezeld van vrachtbrief of begeleidingsbon franco te
worden aangeleverd aan het door ons opgegeven adres. Bij niet franco aflevering hebben
wij het recht deze te weigeren dan wel betaalde vrachtkosten bij de wederpartij in rekening
te brengen, zulks ter vrije keuze van ons. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid, indien
de vrachtbrief of begeleidingsbon niet door ons of de door ons aangewezen derde is
afgetekend.
4. Wij nemen de door de wederpartij aangegeven hoeveelheden als juist aan en zijn niet
aansprakelijk voor de gevolgen van een verschil tussen afgeleverde en overeengekomen
hoeveelheid.
5. Alle te verspreiden zendingen dienen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,
uiterlijk om 17.00 uur op de maandag vóór de week waarin de overeengekomen
verspreidingstermijn valt, in het bezit te zijn van ons dan wel de door ons aangewezen
derde.
6. Wij houden ons het recht voor om kosten op basis van milieuwetgeving voor verwerking
van afval- en/of restproducten achteraf in rekening te brengen aan de wederpartij.
7. De wederpartij dient bij de aanlevering van de te verspreiden producten 2% extra van de
te verspreiden producten te leveren in verband met verlies en mogelijke beschadigde
producten.
8. De verpakking van de te verspreiden producten dient zodanig te zijn dat verdere
doorzending mogelijk is zonder aanpassing.
9. Voor monsters en/of voorwerpen (sampling) worden de afleveringsvoorwaarden per
opdracht vastgelegd.
10. Mogelijke retourvracht alsmede emballage komen voor rekening van de wederpartij.

Opslag en vervoer materialen

Art. 36. 1. Alle vervoer van materialen ter uitvoering van een opdracht door ons geschiedt
voor risico van de wederpartij en is door ons niet verzekerd. Deze dient door de wederpartij
verzekerd te worden.
2. Desgewenst kunnen opgeslagen en te transporteren materialen op verzoek en ten laste
van de wederpartij worden verzekerd.
3. Verzuimt de wederpartij om de bij ons in opslag zijnde en door ons te transporteren en te
verspreiden materialen te verzekeren, dan aanvaarden wij voor dit risico geen aansprakelijkheid.

Producteigendom

Art. 37. 1. Zonder nadere instructie hebben wij het recht om restanten van drukwerken
waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat verspreiding van het betreffende
drukwerk op een ander moment niet meer zal worden verlangd, te vernietigen.
2. Indien de wederpartij schriftelijk met ons overeenkomt dat eventuele resterende
producten eigendom blijven van de wederpartij en retour worden gezonden aan de
wederpartij dan worden de hieruit voortvloeiende kosten in rekening gebracht bij de
wederpartij.
3. Voor restanten, welke langer dan één week bij ons zijn opgeslagen, wordt aan de
wederpartij een bedrag voor opslag in rekening gebracht. Dit bedrag wordt berekend per
palletruimte per dag.

Verspreidingstermijnen

Art. 38. 1. Wij zijn, hoewel wij ons inspannen om ons zoveel mogelijk aan de verspreidingstermijnen te houden, niet aansprakelijk voor de gevolgen van een voortijdige verspreiding,
overschrijding of verschuiving. Een zodanige voortijdige verspreiding of enige overschrijding
of verschuiving verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet het
recht de betaling van facturen op te schorten c.q. de overeenkomst ontbonden te
verklaren.
2. Wij behouden ons het recht voor om van de overeengekomen termijn af te wijken,
indien er sprake is van overmacht of verzuim van de wederpartij jegens ons.
3. Verspreidingstermijnen gelden slechts indien de te verspreiden zendingen tijdig op het
overeengekomen tijdstip in het bezit van ons zijn. Ingeval van niet tijdige aanlevering van
het te verspreiden materiaal is de wederpartij gehouden een nieuwe verspreidingstermijn
vast te stellen met inachtneming van de op dat moment voor ons bestaande mogelijkheden
tot uitvoering van de opdracht. In dat geval zullen alle extra kosten aan de wederpartij in
rekening worden gebracht. De verspreiding vindt pas plaats, nadat de volledig bedrag aan
ons is voldaan.

Verspreidkwaliteit en klachten

Art. 39. 1. Wij spannen ons in om een zo optimaal mogelijke verspreidingskwaliteit te
realiseren.
2. Mogelijke klachten dienen binnen 2 werkdagen na verspreiding schriftelijk aan ons
gemeld te worden, zodat wij in staat zijn om daarop adequaat te reageren. Klachten die op
een later moment schriftelijk aan ons kenbaar worden gemaakt, kunnen niet meer door ons
in behandeling worden genomen.
3. Elke aanspraak van de wederpartij op ons als gevolg van een onjuiste verspreiding komt
te vervallen, indien niet binnen de termijn als genoemd in lid 2 de klacht schriftelijk aan ons
kenbaar is gemaakt.

Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk

Art. 40. Wij conformeren ons aan de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk.

Aansprakelijkheid

Art. 41. 1. Ondanks de maatregelen die wij nemen om een zo optimaal mogelijke
verspreiding te realiseren, verlenen wij geen garanties met betrekking tot de volledige
uitvoering van de verspreidingsopdracht. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor door de
wederpartij vermeende of werkelijk geleden schade, welke het gevolg zou kunnen zijn van
een niet of niet volledige of niet tijdige verspreiding. Ingeval van een niet volledige
uitvoering van de verspreidingsopdracht heeft de wederpartij geen recht op teruggave of
vergoeding van de waarde van de niet verspreide zendingen.
2. De aansprakelijkheid van ons blijft in alle gevallen beperkt tot aanvullende bezorging van
die plaatsen of gedeelten daarvan waar omissies, welke werden aangetoond, dan wel,
indien zulks niet meer mogelijk is, tot creditering van de in rekening gebrachte verspreidingskosten.
3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan of door de te verspreiden
producten, verlies daarbij inbegrepen.
4. De wederpartij garandeert dat de te verspreiden producten, alsmede de eventuele
inhoud niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen of algemeen aanvaarde normen en
waarden. De wederpartij vrijwaart ons van eventuele gerechtelijke acties van derden.
5. Indien wij en de wederpartij zijn overeengekomen dat de verspreiding van bepaalde
zendingen van de wederpartij door databases van de wederpartij of door databases van
een door of ten behoeve van de wederpartij ingeschakelde derde worden aangestuurd,
berust de verantwoordelijkheid voor keuze en inhoud van de databases en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gebruikte data volledig bij de wederpartij. Wij aanvaarden terzake geen enkele aansprakelijkheid, ook niet indien wij de wederpartij dienaangaande heeft geadviseerd.
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