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Algemene en Advertentie*voorwaarden
*Onder advertentie wordt verstaan: alle commerciele uitingen, content producties en andere
marketingtools.
1.

Facturatie en betaling

1.1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal FenceWorks de advertentie, in rekening
brengen na plaatsing van de advertentie of bij de start van de campagne.

1.2

Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

1.3

Indien adverteerder de factuur niet binnen de in artikel 1.2 vermelde termijn heeft voldaan is
adverteerder, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. Vanaf het moment van verzuim is
de adverteerder tevens aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die
gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag waarbij deze kosten op tenminste
15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met rente, worden gesteld, met een
minimum van € 150. Indien het oorspronkelijk verschuldigde bedrag door FenceWorks wordt
ontvangen na het tijdstip waarop FenceWorks genoemde incassokosten heeft gemaakt wordt
het ontvangen bedrag eerst in mindering gebracht op deze incassokosten, vervolgens op de
verschuldigde rente, vervolgens op de administratiekosten en tot slot op het oorspronkelijke
factuurbedrag.

1.4

Het is adverteerder niet toegestaan om betalingen aan FenceWorks op te schorten, dan wel
te verrekenen.

1.5

FenceWorks verleent geen bureaukorting aan adverteerder, tenzij vooraf schriftelijk
overeengekomen met adverteerder of mediabureau.

1.6

Klachten over de uitvoering van de advertentieopdrachten dienen uiterlijk 30 dagen na
factuurdatum te worden ingediend. Indien binnen deze termijn geen klacht is ontvangen
wordt de adverteerder geacht akkoord te zijn.
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2.

Annulering en Weigering

2.1

FenceWorks heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een aanbod of een opdracht tot
het aangaan van een advertentiecontract of losse advertenties niet te aanvaarden, te
annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit tot schadeplichtigheid van
FenceWorks kan leiden.

2.2

In geval van annulering van deze overeenkomst door de adverteerder geldt het volgende:
a) Bij annulering vóór de deadline is FenceWorks gerechtigd 10% van het in deze overeenkomst
gemoeide bedrag aan de adverteerder in rekening te brengen;
b) Bij annulering na de deadline is FenceWorks gerechtigd een naar het oordeel van
FenceWorks redelijk bedrag aan de adverteerder in rekening te brengen, tot maximaal het
volledige met de betreffende advertentie(order) gemoeide bedrag.

2.3

Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.

2.4

De door FenceWorks gemaakte kosten in verband met specifieke eisen aan de advertentie
komen in geval van annulering te allen tijde volledig voor rekening van de adverteerder.

3. Tekortkoming, aansprakelijkheid, overmacht en faillissement
3.1

Indien de adverteerder tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze
overeenkomst is FenceWorks gerechtigd om de uitvoering van deze overeenkomst voor de
duur van de tekortkoming op te schorten.

3.2

Indien de adverteerder, na schriftelijke ingebrekestelling door FenceWorks, binnen de door
FenceWorks gestelde termijn niet alsnog aan zijn verplichtingen voldoet, is FenceWorks
gerechtigd om deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van
overschrijding van een fatale termijn is de adverteerder automatisch in verzuim, zonder dat
een ingebrekestelling noodzakelijk is.

3.3

Opschorting of ontbinding door FenceWorks ontslaat de adverteerder niet van zijn verplichting
tot betaling van de volledige vergoeding uit hoofde van deze overeenkomst. Opschorting,
ontbinding of andere beëindiging van deze overeenkomst laat voorts onverlet het recht van
FenceWorks op vergoeding door de adverteerder van de door FenceWorks als gevolg daarvan
of in verband daarmee geleden schade.

3.4

De adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten respectievelijk schade, gemaakt
respectievelijk geleden door FenceWorks als gevolg van of in verband met de niet-nakoming
door de adverteerder van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst. De door de adverteerder
te vergoeden kosten respectievelijk schade bestaat onder meer uit de door FenceWorks
geleden en te lijden directe en indirecte schade, alsmede de door FenceWorks gemaakte
kosten van juridische bijstand.
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3.5

De adverteerder vrijwaart FenceWorks zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van
derden in verband met de niet- of niet-tijdige nakoming van zijn verplichtingen jegens
FenceWorks, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken in verband met de
(onrechtmatige) inhoud van een advertentie.

3.6

FenceWorks kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de
adverteerder indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van FenceWorks.

3.7

Elke aansprakelijkheid van FenceWorks is per gebeurtenis te allen tijde beperkt tot de door de
adverteerder ter zake van de betreffende advertentie(order) verschuldigde vergoeding.
Aansprakelijkheid van FenceWorks voor indirecte schade (inclusief, maar niet beperkt tot
gevolgschade, vertragingsschade en winstderving) is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij herhaalde
plaatsing van een advertentie is FenceWorks slechts aansprakelijk voor onjuistheden die na de
eerste, maar tijdig vóór de tweede plaatsing door de adverteerder zijn doorgegeven.

3.8

Indien zich aan de zijde van FenceWorks onvoorziene omstandigheden voordoen of sprake is
van overmacht, heeft FenceWorks het recht om zijn uitvoering van deze overeenkomst op te
schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van FenceWorks, deze
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. FenceWorks is in een dergelijk geval niet
gehouden tot vergoeding van enigerlei schade aan de adverteerder. Van overmacht is in ieder
geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van
FenceWorks, staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen of
concrete dreiging daartoe, oorlog, brand, natuurrampen, het tijdelijk niet of niet toereikend
beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die
noodzakelijk zijn voor het plaatsen van een Advertentie door FenceWorks alsmede iedere
andere situatie waarop FenceWorks geen beslissende controle kan uitoefenen.

3.9

De adverteerder vrijwaart FenceWorks voor alle aanspraken van derden voor schade ten
gevolge van de door de adverteerder of reclamebemiddelaar opgegeven advertenties en zal
tevens diens kosten van juridische bijstand in en buiten rechte te dezer zake vergoeden.

3.10

Indien aan de adverteerder (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend of indien de
adverteerder failliet wordt verklaard is FenceWorks gerechtigd om deze overeenkomst met
onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven te beëindigen, onverminderd de verplichting
van de adverteerder tot voldoening van de gehele met deze overeenkomst gemoeide
vergoeding. Indien sprake is van een advertentiecontract dat is afgesloten ten behoeve van
een derde en deze derde gedurende de looptijd van het contract in staat van faillissement
wordt verklaard, heeft de adverteerder het recht te volstaan met betaling van het
verschuldigde bedrag.

4.

Redactionele onafhankelijkheid
De redactie van de Uitgave(n) waarin de Advertentie wordt geplaatst is volledig onafhankelijk
in de beslissingen die zij neemt omtrent de inhoud van publicaties. FenceWorks is uit hoofde
van deze overeenkomst dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele kosten of
schade aan de zijde van de adverteerder als gevolg van redactionele aandacht.
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5.

Aanleveren materiaal

5.1

De adverteerder draagt zorg voor een tijdige, (technische) bruikbare, complete en
onbeschadigde aanlevering van het advertentiemateriaal in overeenstemming met de
aanwijzingen van FenceWorks. Indien naar het oordeel van FenceWorks het
advertentiemateriaal niet als zodanig is ontvangen, vervalt voor de adverteerder het recht op
plaatsing, onverminderd de verplichting van de adverteerder om aan zijn financiële
verplichtingen te voldoen

5.2

Partijen kunnen in aanvulling op deze overeenkomst overeenkomen dat FenceWorks de
advertentie voor de adverteerder ontwerpt en opmaakt. De kosten hiervan zijn niet
inbegrepen in deze overeenkomst en worden afzonderlijk door FenceWorks aan de
adverteerder in rekening gebracht. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op het door of
namens FenceWorks vervaardigd advertentiemateriaal berusten bij FenceWorks.

5.3

FenceWorks neemt, gedurende 12 maanden na de terbeschikkingstelling van het
advertentiemateriaal door de adverteerderde gebruikelijke zorg in acht voor dit materiaal.
Na deze periode heeft FenceWorks het recht het ter beschikking gestelde materiaal te
vernietigen, dan wel aan de adverteerder voor diens rekening en risico te retourneren.

6.

Plaatsing, Advertentieproeven en bewijsnummers

6.1

FenceWorks behoudt zich het recht voor om de positie, opmaak of typografie van de te
plaatsen advertentie te wijzigen.

6.2

De door FenceWorks aangegeven verschijningsdata zijn een indicatie van het moment waarop
het betreffende magazine zal verschijnen. FenceWorks behoudt zich het recht voor om de
verschijningsdata te wijzigen of uitgaven te laten vervallen.
Dan wel
de vorm of oplage waarin het magazine verschijnt aan te passen. De adverteerder ontvangt
per plaatsing een gratis bewijsnummer.

6.3

De adverteerder garandeert aan FenceWorks dat de advertentie op geen enkele wijze inbreuk
maakt op de rechten van derden of ingaat tegen enig wettelijk voorschrift, dan wel ingaat
tegen de normen die in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk zijn.

6.4

De adverteerder garandeert dat hij gerechtigd is om de in de advertentie of anderszins
gebruikte woord en beeldmerken, auteursrechten en gebruiksrechten te gebruiken en
verleent
aan
FenceWorks
het
recht
om
deze
te
plaatsen.

6.5

De adverteerder vrijwaart FenceWorks voor alle aanspraken van derden voorvloeiende uit de
plaatsing van de advertentie. Zij zal FenceWorks volledig schadeloos stellen voor dergelijke
aanspraken.

7.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De regelen voor het
advertentiewezen zijn niet van toepassing. Geschillen kunnen slechts worden voorgelegd aan
de Rechtbank Den Haag.
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