Algemene voorwaarden Spectrum Advertising B.V.
gevestigd te Zoetermeer
1. Definities
- Spectrum
Spectrum Advertising B.V. Zoetermeer
- Materiaal
Tekst en beeld, zet- en drukproeven, webpagina’s,
programmatuur, modellen (papier of digitaal)
- Periodieke uitgave
Magazine, tijdschrift, catalogus, brochure en
dergelijke met een repeterend karakter
2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke
bestaande en toekomstige overeenkomst, tenzij
partijen voorafgaande aan de totstandkoming van een
overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.
3. Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand, na mondelinge dan
wel schriftelijke bevestiging van de offerte door de
opdrachtgever.
Wijzigingen in een overeenkomst worden schriftelijk
dan wel mondeling bevestigd.
Duur en/of onderwerp van de overeenkomst worden in
de offerte benoemd.
4. Opzegging, opschorting en ontbinding
Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen
geldt een overeenkomst tot vervaardiging van een
periodieke uitgave steeds voor onbepaalde tijd. Deze
overeenkomsten kunnen worden opgezegd door een
aangetekende schriftelijke opzegging. De opzegtermijn
is een jaar indien een uitgave tenminste vier keer
per jaar verschijnt en zes maanden bij uitgaven, die
minder dan vier keer per jaar verschijnen. Onder
het vervaardigen van een periodieke uitgave wordt
mede verstaan de vervaardiging van delen van of
hulpmiddelen voor een periodieke uitgave, alsmede
werkzaamheden tot afwerking en tot verspreiding van
een uitgave.
Overeenkomsten tot het plaatsen van een advertentie
kunnen niet worden opgezegd.
Andere overeenkomsten kunnen op elk moment
schriftelijk worden opgezegd, tenzij anders en
schriftelijk overeengekomen. In geval van voortijdige
beëindiging van een overeenkomst is Spectrum
gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte
kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage
van 25% van het bedrag dat met de overeenkomst is
gemoeid ter zake van winstderving.
Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet
behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor
hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien,
dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat,
alsmede in geval van faillissement of surseance
van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging,
verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is Spectrum
gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel
van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting
of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst
daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar. Deze
winst wordt gesteld op 25% van het bedrag dat met de
totale overeenkomst is gemoeid.
5. Materiaal
De opdrachtgever is en blijft steeds verantwoordelijk
voor de grafische vorm en tekstuele inhoud van
geproduceerd materiaal.
Voor zover dat in het kader van de uitvoering van
een overeenkomst mogelijk is, zal het geproduceerde
materiaal ter controle en goedkeuring aan de
opdrachtgever worden aangeboden. De opdrachtgever

dient het materiaal zorgvuldig te controleren en zo
nodig te corrigeren, binnen een daartoe afgesproken
termijn. Daarna kunnen geen wijzigingen meer worden
aangebracht. In het geval de opdrachtgever de termijn
laat verstrijken wordt aangenomen dat het materiaal
akkoord is.
Goedkeuring van het materiaal geldt als erkenning
van de correcte uitvoering door Spectrum van de
voorafgaande werkzaamheden. Eventuele extra
kosten, verband houdend met na eerdere goedkeuring
gewenste wijzigingen, worden afzonderlijk in rekening
gebracht.
Indien de opdrachtgever niet binnen een schriftelijk
dan wel mondeling overeengekomen termijn materiaal
retourneert dan wel goedkeurt, is Spectrum niet
aansprakelijk voor fouten in het eindproduct. Indien
materiaal door de opdrachtgever niet op tijd wordt
goedgekeurd en/of aangeleverd waardoor publicatie
niet meer mogelijk is, dan is de opdrachtgever toch het
overeengekomen bedrag verschuldigd.
Met plaatsingswensen wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden. Een plaatsingswens kan nimmer als
voorwaarde voor een plaatsingsopdracht worden
aanvaard.
6. Tarieven
Indien advertenties geplaatst worden in een door
een andere partij uitgegeven medium dan gelden de
tarieven gehanteerd door die andere partij, verhoogd
met door Spectrum te berekenen, nader overeen te
komen behandelingskosten. Eventuele door Spectrum
bedongen kortingen komen alleen Spectrum toe, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten van
door de opdrachtgever gewenste zet- of drukproeven
niet begrepen in de voor de gesloten overeenkomst
geldende tarieven en worden deze kosten derhalve
steeds apart doorberekend.
7. Betaling
Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een
door Spectrum aan te wijzen rekening en zonder enige
aftrek of verrekening.
Indien niet binnen de overeengekomen termijn
wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en heeft Spectrum,
zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist,
recht op vergoeding van rente gelijk aan 1% per maand
vanaf de vervaldag.
Alle gemaakte kosten, vallende op de inning van de
vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,
zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15%
van het achterstallige bedrag, met een minimum van
f 300,00.
Spectrum is te allen tijde gerechtigd voorschotten te
vragen voor te verrichten werkzaamheden.
8. Aansprakelijkheid
Behoudens opzet of grove schuld van leidinggevende
ondergeschikten is alle aansprakelijkheid voor schade
ten gevolge van gebreken in verrichte werkzaamheden,
zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk
uitgesloten. Opdrachtgever is gehouden Spectrum te
vrijwaren voor alle aanspraken van derden, hoe ook
genaamd en op welke grond dan ook gebaseerd.
Spectrum is in geen geval aansprakelijk voor fouten
van niet-leidinggevende ondergeschikten dan wel van
personen die in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst worden ingeschakeld.
Spectrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor fouten of gebreken in door derden of door

opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens,
dan wel voor fouten ten gevolge van door of namens
opdrachtgever mondeling opgegeven wijzigingen
ter zake van reeds afgesloten overeenkomsten of
opgegeven advertenties.
Het risico voor materiaal dat door de opdrachtgever
ter beschikking is gesteld, komt voor rekening van die
opdrachtgever, die desgewenst zelf voor dekking van
dit risico middels verzekering dient zorg te dragen.
9. Eigendom en eigendomsrechten
De opdrachtgever garandeert, dat op door hem
aangeleverd materiaal geen rechten van derden rusten
en vrijwaart Spectrum voor vorderingen van derden,
in welke vorm dan ook, wegens schending van hun
rechten.
Spectrum behoudt zich het eigendom voor van alle
geleverde materialen totdat de koopprijs geheel
is voldaan. Indien Spectrum ten behoeve van de
opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht,
geldt het voornoemde eigendomsvoorbehoud totdat
ook deze vorderingen zijn voldaan. Tevens geldt het
voorbehouden eigendom voor alle vorderingen die
Spectrum tegen de opdrachtgever mocht verkrijgen
wegens tekortschieten van de opdrachtnemer in een of
meer van zijn verplichtingen.
De opdrachtgever verplicht zich om zijn volledige
medewerking te verlenen, teneinde Spectrum in de
gelegenheid te stellen de betreffende materialen bij
hem terug halen.
Het intellectuele eigendomsrecht op door of namens
Spectrum ontworpen of tot stand gebracht origineel
materiaal blijft steeds bij Spectrum berusten, tenzij
anders schriftelijk overeengekomen.
Spectrum is niet verplicht ontworpen of tot stand
gebracht materiaal te bewaren.
Ongeacht hetgeen omtrent de rechten zal worden
overeengekomen, is Spectrum gerechtigd om door
Spectrum vervaardigd werk te gebruiken ten behoeve
van eigen promotie en/of publiciteit.
10. Reclames
Reclames dienen te geschieden binnen 8 dagen
na ontvangst van materialen, de beëindiging van
werkzaamheden of de plaatsing van een advertentie,
dan wel binnen éénzelfde termijn, nadat een gebrek
redelijkerwijs is of kan worden ontdekt. Indien de
termijn wordt overschreden, dan wel door Spectrum
geleverde materialen zijn verwerkt, vervalt het recht
op reclame.
Reclames dienen te geschieden bij aangetekend
schrijven.
Gebreken bij een deel van het geleverde geven geen
recht op afkeuring van de gehele geleverde partij.
Geringe afwijkingen kunnen bij kleurendruk geen
reden tot afkeuring vormen. Bij drukwerk is een
afwijking van 10% meer of minder in het geleverde
steeds toegestaan. Voornoemde afwijkingen geven
geen recht op ontbinding van de overeenkomst, noch
recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
11. Geschillen
Op alle door Spectrum gesloten overeenkomsten
is Nederlands recht van toepassing. Tenzij partijen
schriftelijk anders overeenkomen worden geschillen
uitsluitend beslecht door een bevoegde Nederlandse
rechter.
Deze algemene voorwaarden zijn op 5 april 2016
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 27151381

