
ALGEM
ENE

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1.    Deze algemene voorwaarden voor verle-

ning van diensten en de honorering ervan 
zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 
offertes, overeenkomsten en werkzaam-
heden van Weekblad De Toren, verder te 
noemen: gebruiker.

2.    De opdrachtgever met wie eenmaal op  
de onderhavige voorwaarden werd ge- 
contracteerd, wordt geacht stilzwijgend 
akkoord te zijn gegaan met de toepasse-
lijkheid van deze voorwaarden op later 
met de gebruiker gesloten overeenkom-
sten. 

3.    Het mogelijk niet van toepassing of (ver)
nietig(baar) zijn van een (deel van een)  
bepaling van deze algemene voorwaarden 
laat de toepasselijkheid van de overige 
bepalingen onverlet. 

 4.   Indien gebruiker niet steeds de strikte  
naleving van deze voorwaarden verlangt 
betekent dit niet dat de bepalingen niet 
van toepassing zijn of dat gebruiker het 
recht zou verliezen om in andere gevallen 
stipte naleving van de bepalingen in deze 
voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 2: OFFERTES EN AANBIEDINGEN
1.  Alle (mondelinge of schriftelijke) offertes 

van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij tevo-
ren schriftelijk een termijn voor aanvaar-
ding respectievelijk geldigheid is overeen-
gekomen. Niettemin heeft gebruiker het 
recht om een offerte binnen vijf werk- 
dagen nadat hij opdrachtgever heeft  
bereikt te herroepen. Een offerte of aan-
bieding vervalt indien het product waarop 
de offerte of de aanbieding betrekking 
heeft in de tussentijd niet meer beschik-
baar is.

2.    Gebruiker kan niet aan haar offertes of 
aanbiedingen worden gehouden indien de 
wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen 
dat de offertes of aanbiedingen, danwel 
een onderdeel daarvan, een kennelijke 
vergissing of verschrijving bevat. 

3.    De in een offerte of aanbieding vermelde 
prijzen zijn exclusief btw en andere heffin-
gen van overheidswege.

4.    Indien de aanvaarding (al dan niet op  
ondergeschikte punten) afwijkt van het in 
de offerte of aanbieding opgenomen aan-
bod dan is gebruiker daaraan niet gebon-
den. De overeenkomst komt dan niet 
overeenkomstig deze afwijkende aanvaar-
ding tot stand, tenzij gebruiker anders 
aangeeft. 

5.    Een samengestelde prijsopgave verplicht 
gebruiker niet tot het verrichten van de 
opdracht tegen een overeenkomstig deel 

van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en 
offertes gelden niet automatisch voor  
toekomstige orders. 

6.   Gebruiker is te allen tijde gerechtigd haar 
prijzen en tarieven door middel van een 
schriftelijke kennisgeving aan opdracht-
gever aan te passen. Deze nieuwe prijzen 
en tarieven zijn van toepassing op alle  
volgende aanbiedingen, offertes en  
overeenkomsten tussen gebruiker en  
opdrachtgever.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING EN DUUR 
OVEREENKOMST
1.    De overeenkomst komt tot stand op het 

moment dat:
 a.  opdrachtgever mondeling opdracht 

heeft gegeven en deze mondelinge  
opdracht mondeling danwel schriftelijk 
door gebruiker is aanvaard; 

 b.   opdrachtgever schriftelijk opdracht 
heeft gegeven en de opdracht schrifte-
lijk door gebruiker aan opdrachtgever is 
bevestigd en derhalve aanvaard; 

2.    Het staat partijen vrij de totstandkoming 
van de overeenkomst met andere midde-
len te bewijzen.

3.    De overeenkomst wordt aangegaan voor 
bepaalde tijd, danwel zolang de opdracht 
voortduurt.

ARTIKEL 4: UITVOERING
1.     Gebruiker is niet verplicht het door  

opdrachtgever aangeleverd materiaal,  
zoals opgegeven teksten, schriftelijk te 
bevestigen. 

2.    Gebruiker bepaalt de wijze waarop de  
verleende opdracht wordt uitgevoerd.  
Gebruiker zal zo mogelijk rekening hou-
den met tijdig verstrekte en verantwoorde 
aanwijzingen van opdrachtgever omtrent 
de uitvoering van de opdracht. Keuze van 
lettertype en lay-out zijn aan gebruiker 
voorbehouden, tenzij schriftelijk anders 
overeen gekomen. Gebruiker is niet  
verplicht hieromtrent overleg te plegen 
met opdrachtgever danwel e.e.a. aan  
opdrachtgever ter goedkeuring voor te 
leggen. 

3.    Door gebruiker in advertenties of anders-
zins opgenomen afbeeldingen alsmede 
steunkleuren moeten worden geacht bij 
benadering te zijn afgedrukt. Gebruiker 
aanvaardt voor eventuele afwijkingen of 
onjuistheden geen enkele aansprakelijk-
heid.

4.   Toezending van een zogenaamd bewijs-
nummer geschiedt enkel op verzoek van 
opdrachtgever.

5.    Het staat gebruiker vrij de gehele inhoud 

van “Weekblad De Toren, huis aan huis 
krant” op internet te publiceren.

6.    Gebruiker behoudt het recht voor adver-
tenties zonder opgave van reden te weige-
ren. 

7.  Annulering van opgegeven plaatsingen 
wordt geaccepteerd indien zulks tech-
nisch nog mogelijk is. Gemaakte kosten, 
b.v. ten behoeve van prepress, zullen in 
rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5: BETALING
1.    Alle facturen zullen door opdrachtgever 

worden betaald overeenkomstig de op de 
factuur vermelde, danwel op andere wijze 
bekend gemaakte betalingscondities en 
betalingstermijnen. Bij gebreke van speci-
fieke condities hanteert gebruiker een  
betalingstermijn van 14 dagen, uitgaande 
van de factuurdatum. 

2.    Het staat gebruiker vrij voorafgaande  
betaling van het volledige bedrag te  
verlangen. Het staat gebruiker tevens vrij 
af te zien van de overeenkomst indien  
opdrachtgever weigert het volledige  
bedrag voorafgaand te voldoen.

3.    Indien de betalingstermijn wordt over-
schreden is opdrachtgever van rechts- 
wege in verzuim en zal aan opdrachtgever 
over het openstaande bedrag een ver- 
tragingsrente van 1% per maand (één  
procent) in rekening worden gebracht,  
gerekend over de periode dat de opdracht-
gever in verzuim is, één en ander zonder 
dat een nadere ingebrekestelling of rech-
terlijke tussenkomst is vereist. 

4.    Indien opdrachtgever na aanmaning  
nalatig blijft de vordering te voldoen, kan 
de vordering uit handen worden gegeven, 
in welk geval opdrachtgever naast het  
alsdan verschuldigde bedrag tevens  
gehouden zal zijn tot volledige vergoeding 
van alle met incasso gemoeide (buiten)
gerechtelijke kosten van gebruiker,  
onverminderd alle overige rechten van  
gebruiker.

5.    Alle door opdrachtgever verrichte betalin-
gen strekken primair tot voldoening van 
eventuele rente en door gebruiker  
gemaakte invorderingskosten en vervol-
gens ter voldoening van de oudste open-
staande facturen.

6.    Indien enige betalingstermijn wordt over-
schreden is gebruiker gerechtigd haar  
verplichtingen uit de overeenkomst en 
eventuele andere lopende overeenkomst 
op te schorten totdat algehele betaling 
heeft plaatsgevonden, onverminderd het 
recht van gebruiker op schadevergoeding 
en zonder jegens opdrachtgever tot  
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vergoeding van enige schade gehouden  
te zijn. 

7.    Opdrachtgever ziet af van een eventueel-
recht tot verrekening van enige vordering. 
Opdrachtgever kan zich derhalve jegens 
gebruiker nimmer met een beroep op  
verrekening aan een betalingsverplichting 
onttrekken. 

8.   Reclames over facturen dienen schriftelijk 
te worden ingediend en wel binnen 14 
werkdagen na de factuurdatum. Na het 
verstrijken van deze termijn wordt de  
wederpartij geacht de factuur te hebben 
goedgekeurd en worden reclames niet 
meer in behandeling genomen.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID
1.    De uitvoering van de opdracht geschiedt 

voor risico van de opdrachtgever. Gebrui-
ker is niet aansprakelijk voor fouten in 
aangeleverd materiaal, op welke wijze 
dan ook aangeleverd, zij is niet aanspra-
kelijk voor het niet tijdig aanleveren van 
het materiaal (om welke reden dan ook) 
en tevens is zij niet aansprakelijk voor 
eventuele afwijkingen of onjuistheden in 
advertenties of anderszins opgenomen 
afbeeldingen alsmede steunkleuren.  
Gebruiker aanvaardt geen enkele aan-
sprakelijkheid voor de (inhoudelijk of  
redactionele) juistheid van het door haar 
geplaatste materiaal.

2.    Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, 
dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot 
hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

3.    Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk 
voor directe schade. Onder directe schade 
wordt uitsluitend verstaan:

   •   de redelijke kosten ter vaststelling van 
de oorzaak en de omvang van de schade, 
voor zover de vaststelling betrekking 
heeft op de schade in de zin van deze 
voorwaarden; 

 •  de eventuele redelijke kosten gemaakt 
om de gebrekkige prestatie van gebrui-
ker aan de overeenkomst te laten beant-
woorden, voor zover deze aan gebruiker 
toegerekend kunnen worden; 

 •  redelijke kosten, gemaakt ter voor- 
koming of beperking van schade, voor 
zover opdrachtgever aantoont dat deze 
kosten hebben geleid tot beperking van 
directe schade als bedoeld in deze  
algemene voorwaarden.

4.    Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor 
indirecte schade, daaronder begrepen  
gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen en schade door bedrijfs- of 
andersoortige stagnatie. 

5.    Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn 
voor enigerlei schade, dan is de aanspra-
kelijkheid van gebruiker beperkt tot maxi-
maal de factuurwaarde van de opdracht, 
althans tot dat gedeelte van de opdracht 
waarop de aansprakelijkheid betrekking 
heeft. 

6.   De aansprakelijkheid van gebruiker is in 
ieder geval steeds tot het bedrag ter  
uitkering van haar verzekeraar in voor- 
komend geval. 

7.    Gebruiker heeft te allen tijde het recht,  
indien en voor zover mogelijk, de schade 

van opdrachtgever ongedaan te maken. 
8.    Gebruiker is niet aansprakelijk voor  

beschadiging of teniet gaan van beschei-
den tijdens vervoer of tijdens verzending 
per post ongeacht of het vervoer of de ver-
zending geschiedt door of namens  
opdrachtgever, gebruiker of derden. 

9.   Opdrachtgever vrijwaart gebruiker tegen 
alle aanspraken van derden welke direct 
of indirect, middellijk of onmiddellijk met 
de uitvoering van de overeenkomst  
samenhangen. Tevens is gebruiker niet 
aansprakelijk voor schade die is ontstaan 
of veroorzaakt door het gebruik van  
bescheiden anders dan voor het doel 
waarvoor deze bescheiden zijn opgesteld.

ARTIKEL 7: INTELLECTUELE EIGENDOM
1.    Gebruiker blijft eigenaar van het auteurs-

recht op de inhoud en uitvoering van het 
werk, inclusief het zetsel. Het is opdracht-
gever niet toegestaan het werk zonder 
toestemming van gebruiker te exploite-
ren. 

2.    Het is opdrachtgever niet toegestaan, 
tenzij tevoren schriftelijk anders overeen 
gekomen, zelf een herdruk van het werk te 
vervaardigen, danwel door een derde te 
laten vervaardigen. 

3.    Opdrachtgever garandeert gebruiker te 
allen tijde dat het gebruik van door  
opdrachtgever verstrekte gegevens of  
anderszins, gebruiker niet in strijd zal 
brengen met wettelijke voorschriften of 
beschermde rechten van derden. 

4.    De opdrachtgever vrijwaart gebruiker vol-
ledig voor alle directe en indirecte gevol-
gen van aanspraken welke derden jegens 
gebruiker geldend zouden mogen maken 
uit hoofde van schending van de in artikel 
7.3 genoemde garantie. 

5.    Gebruiker behoudt zich de rechten en  
bevoegdheden voor die haar toekomen op 
grond van de Auteurswet en andere  
intellectuele wet- en regelgeving.

ARTIKEL 8: RECLAMES
1.    Een reclame met betrekking tot de  

verrichte werkzaamheden en/of het  
factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 
dagen na de verzenddatum van de  
stukken of informatie waarover opdracht-
gever reclameert, danwel binnen 14 dagen 
na de ontdekking van het gebrek, indien 
opdrachtgever aantoont dat hij het  
gebrek redelijkerwijs niet eerder kon  
ontdekken, aan gebruiker te worden ken-
baar gemaakt.

2.    Een reclame als in het eerste lid bedoeld 
schort de betalingsverplichting van op-
drachtgever niet op.

3.    Indien de reclame niet tijdig wordt inge-
steld vervallen alle rechten van opdracht-
gever in verband met de reclame. 

4.     In geval van een terecht uitgebrachte  
reclame heeft gebruiker de keuze tussen 
aanpassing van het in rekening gebrachte 
honorarium, het kosteloos verbeteren of 
opnieuw verrichten van de afgekeurde 
werkzaamheden of het geheel of gedeel-
telijk niet (meer) uitvoeren van de  
opdracht tegen een restitutie naar even-

redigheid van door opdrachtgever reeds 
betaald honorarium.

ARTIKEL 9: OVERMACHT
1.    Gebruiker is niet gehouden tot het nako-

men van enige verplichting jegens op-
drachtgever indien zij daartoe gehinderd 
wordt als gevolg van een omstandigheid 
die niet is te wijten aan haar schuld, en 
noch krachtens wet, rechtspraak of in het 
verkeer geldende opvattingen voor haar 
rekening komt;

2.    Onder overmacht wordt in deze algemene 
voorwaarden verstaan, naast hetgeen 
daaromtrent in de wet en jurisprudentie 
wordt begrepen, alle van de wil van ge-
bruiker onafhankelijke omstandigheden, 
voorzien of onvoorzien, waarop gebruiker 
geen invloed kan uitoefenen, doch waar-
door gebruiker niet in staat is haar  
verplichtingen na te komen. Gebruiker 
heeft ook het recht zich te beroepen op 
overmacht indien de omstandigheid die 
verdere nakoming van de overeenkomst 
verhindert intreedt nadat gebruiker haar 
verbintenis had moeten nakomen.

3.     Gebruiker kan gedurende de periode dat 
de overmacht voordoet de verplichtingen 
uit de overeenkomst opschorten. Indien 
deze periode langer duurt dan twee maan-
den, dan is ieder der partijen gerechtigd 
de overeenkomst te ontbinden, zonder 
verplichting tot schadevergoeding aan 
opdrachtgever.

4.    Indien gebruiker ten tijde van het intreden 
van overmacht haar verplichtingen uit de 
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is 
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, 
is zij gerechtigd het nagekomen of nog na 
te komen gedeelte separaat te factureren. 
Opdrachtgever is gehouden deze factuur 
te voldoen als ware er een afzonderlijke 
overeenkomst.

5.    De partij die meent in overmacht te  
(komen) verkeren, dient de andere partij 
daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN 
FORUMKEUZE
1.    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ge-

bruiker partij is, is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing, ook indien aan een 
verbintenis geheel of gedeeltelijk in het 
buitenland uitvoering wordt gegeven of 
indien de bij de rechtsbetrekking betrok-
ken partij aldaar woonplaats heeft.

2.    Ten aanzien van geschillen, waaronder 
begrepen die welke slechts door een partij 
als zodanig worden beschouwd, voor- 
tvloeiend uit of verband houdende met de 
overeenkomst waarop deze algemene 
voorwaarden van toepassing zijn of de  
betreffende voorwaarden zelf en haar  
uitleg of uitvoering, zowel van feitelijk als 
juridische aard, is de rechter in de vesti-
gingsplaats van gebruiker bij uitsluiting 
bevoegd, tenzij de wet dwingend anders 
voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker 
het recht het geschil voor te leggen aan de 
volgens de wet bevoegde rechter.
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