Leverings- en betalingvoorwaarden voor adverteerders in de
bladen Jeans Cult, Fashion Cult by Jeans Cult en/of Boys+Girls
by Jeans Cult.
A 1 Definities
De Uitgeverij:		
Uitgeverij Product Promotions BV, kantoorhoudende aan de
				
Achterwetering 3C te 2871 RK te Schoonhoven.
De Bladen:			
Jeans Cult, Fashion Cult by Jeans Cult en Boys+Girls by
				Jeans Cult.
Adverteerder:		
De Adverteerder in een van de of alle Bladen, alsmede
				
hieronder te verstaan personen die namens deze optreden.
Voorwaarden:		
Deze leveringsvoorwaarden van de Uitgeverij.
A 2 Toepasselijkheid
A 2.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop, verkoop
en/of uitvoering van werk en alle aanbiedingen tussen de Uitgeverij en Adverteerder.
A 2.2
Deze Voorwaarden zijn opgemaakt en vastgesteld op 1 augustus 2008. De Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 17063678.
A 2.3
Door het enkel plaatsen van een order op welke wijze dan ook en/of de in ontvangstname door of namens de Uitgeverij van door Adverteerder geleverde goederen
(flyers, catalogi, e.d.) die als bijlage bij de Bladen worden gevoegd, wordt de Adverteerder geacht met de inhoud van deze Voorwaarden bekend te zijn en deze
aanvaard te hebben.
A 2.4
Deze voorwaarden gelden eveneens voor de door de Adverteerder betrokken
derde(n) bij uitvoering van diens overeenkomst met de Uitgeverij.

A 2.5
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling van
de Uitgeverij worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van de Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
A 2.6
Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit
de Nederlandse wetgeving hieromtrent.
A 2.7
De Uitgeverij heeft het recht deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
B Algemene bepalingen omtrent overeenkomsten met de Uitgeverij
B 1.1
Alle aanbiedingen en offertes, alsmede wat betreft de prijzen, van de Uitgeverij zijn
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
B 1.2
In ieder geval vervallen alle aanbiedingen en offertes na dertig dagen gerekend
vanaf de datum waarop de aanbieding of offerte is verstuurd.
B 2.1
De overeenkomst tussen Adverteerder en de Uitgeverij, onder welke benaming dan
ook, komt eerst dan tot stand na de opdrachtbevestiging door de Uitgeverij en/of
uit het feit dat de Uitgeverij uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst door
plaatsing van een advertentie in de Bladen en/of het meesturen van de goederen
van de Adverteerder als bijlage bij de Bladen.
B 2.2
De opdrachtbevestiging dient schriftelijk per klassiek schrijven, per fax of e-mail
plaats te hebben.

B 2.3
Komt het in de opdrachtbevestiging gestelde niet overeen met hetgeen de Adverteerder voor ogen staat, dient deze onverwijld, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging de Uitgeverij hiervan schriftelijk per
aangetekend schrijven, met een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de
afwijking(en), op de hoogte te stellen. Laat hij dit na dan vervalt ieder hem
toekomend recht.
B 2.4
Wordt in de overeenkomst tussen de Uitgeverij en de Adverteerder gezwegen over
de advertentieprijs, dan geldt het gebruikelijke tarief zoals dat op dat moment in de
tariefkaarten staat weergegeven.
B 3.1
Alle in offertes, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen door de Uitgeverij genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
B 3.2
De Uitgeverij is gerechtigd een of meer prijzen voor advertenties in de Bladen
te verhogen indien omstandigheden daartoe aanleiding geven. Een eventuele
verhoging gaat altijd in per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar en blijkt uit de
tariefkaarten van de Bladen en vermelding op de website van de Uitgeverij.
B4
Alle opgaven en/of vermeldingen met betrekking tot ondermeer oplage, omvang
per nummer, formaat, papier, publicatiefrequentie, drukprocedé, deadlines, verschijningsdata van de Bladen en dergelijke geschieden naar beste weten en zijn
niettemin onverbindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang
dan ook worden aan de Uitgeverij uitdrukkelijk voorbehouden, zonder dat voorafgaande kennisgeving vereist is.
B5
De Uitgeverij is gerechtigd haar rechten uit de aangegane overeenkomsten naar
vrije keuze ten behoeve van derden te bezwaren en/of aan derden over te dragen.

C Algemene bepalingen omtrent betalingen
C1
Betalingen dienen te geschieden in Euro’s, zonder aftrek van enige korting, contant
ter plaatse waar de Uitgeverij gevestigd is of door overmaking op het door de Uitgeverij in de factuur aangegeven bankrekeningnummer uiterlijk tien werkdagen na
de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
C2
Indien de Uitgeverij redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en/of de financiële gegoedheid van de Adverteerder te twijfelen, heeft de Uitgeverij het recht,
alvorens te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de Adverteerder
uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door de Adverteerder
wordt geweigerd, staat het de Uitgeverij vrij om de overeenkomst als ontbonden
te beschouwen, onverminderd de rechten van de Uitgeverij op vergoeding van de
schade, onkosten en winstderving als omschreven in het Nederlands recht.
C 3.1
Indien de Adverteerder niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, ontvangt hij van
de Uitgeverij ten tweede male een factuur zonder verhoging van het oorspronkelijke
factuurbedrag.
C 3.2
Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van de
Uitgeverij.
C 3.3
Verzuimt de Adverteerder deze tweede factuur – als bedoeld in C 3.1 – binnen tien
werkdagen na factuurdatum te voldoen dan moet deze tweede factuur als
schriftelijke in gebreke stelling worden geïnterpreteerd. Waardoor de Adverteerder
– na de periode van tien werkdagen waarbinnen hij de factuur had kunnen voldoen
– in verzuim treedt.

C 3.4
De Uitgeverij is gerechtigd de door Adverteerder aan de Uitgeverij ter beschikking
gestelde advertenties en/of goederen, nodig voor het uitvoeren van de opdracht,
onder zich te houden, totdat volledige betaling van de factuur van de Uitgeverij door
Adverteerder heeft plaatsgehad. Voor eventuele schade die Adverteerder hierdoor
zou kunnen lijden is de Uitgeverij niet aansprakelijk.
C 3.5
De Uitgeverij heeft het recht de nakoming van alle verbintenissen jegens
Adverteerder op te schorten, vanaf het moment dat de Adverteerder ten eerste male
verzuimt zijn betalingsverplichting jegens de Uitgeverij na te komen. Eveneens
behoudt de Uitgeverij het recht een beroep te doen op welke actie haar krachtens
het Nederlands recht dan ook toekomt.
C 4.1
Is de Adverteerder in gebreke met tijdige betaling, verbeurt hij aan de Uitgeverij,
vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, rente conform aan de op
dat moment geldende wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.
C 4.2
Voorts is de Adverteerder gehouden om de Uitgeverij de buitengerechtelijke kosten
te voldoen, die verband houden met de incassering van het aan de Uitgeverij verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van de Uitgeverij om verdere redelijke
kosten ex artikel 6:96 lid 2 sub c BW in rekening te mogen brengen.
De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven van de vordering van
de Uitgeverij belopen 20% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder een
maximum en met een minimum van € 250,-.
C 4.3
Uit het enkele feit dat de Uitgeverij zich verzekert van de hulp van een derde om tot
incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van Adverteerder tot
vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.
C 4.4
Betalingen strekken eerst in mindering op de in C 4.2 bedoelde kosten en vervolgens in mindering op de verschenen wettelijke rente – als omschreven in C 4.1 – en
tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

D Algemene bepalingen omtrent levering en vervaardiging van de Bladen
D 1.1
Indien de Uitgeverij anders dan door grove schuld de levering en/of vervaardiging
van de Bladen niet tijdig en/of niet naar behoren kan nakomen, heeft de Uitgeverij
het recht de levering alsnog op een later tijdstip uit te voeren.
D 1.2
Behoudens in geval van grove schuld aan de zijde van de Uitgeverij en/of diens leidinggevenden, geeft overschrijding van de levertijd van de Bladen de Adverteerder
geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op
vergoeding van enig door de Adverteerder geleden schade. Evenmin rechtigt dit de
Adverteerder tot het op welke wijze dan ook sanctioneren van de Uitgeverij.
D 2.1
Blijft de Adverteerder in gebreke met de tijdige aanlevering van de advertentie of de
goederen, die als bijlage bij de bladen zullen worden gevoegd, verbeurt hij aan de
Uitgeverij vijftig procent van de in de overeenkomst genoemde prijs, ongeacht of de
Uitgeverij de vrijgekomen advertentieruimte aan een andere Adverteerder heeft kunnen verkopen en onverminderd het in C 4.1 en C 4.2 gestelde.
D 2.2
Onder tijdige aanlevering wordt verstaan hetgeen terzake in de opdrachtbevestiging
is overeengekomen of, indien zulks ontbreekt, hetgeen in de tariefkaarten van de
Bladen dienaangaande is bepaald.
D3
De Adverteerder is verantwoordelijk voor het tijdig en deugdelijk aanleveren van het
advertentiemateriaal. De criteria hieromtrent worden in de overeenkomst bepaald.
Wordt hierover echter in de overeenkomst gezwegen dan gelden de criteria als omschreven op de tariefkaarten van de Bladen.
Verzuimt de Adverteerder dit geheel of gedeeltelijk dan ontvalt hem het elk recht
hieromtrent jegens de Uitgeverij.
D4
Het staat de Uitgeverij vrij in het kader van de vervaardiging, verpakking en de bezorging van de bladen derden in te schakelen, alsmede de keuze voor deze derde.

D 5.1
Het auteursrecht op alle door de Uitgeverij geleverde informatie wordt door de
Uitgeverij voorbehouden.
D 5.2
Geen informatie vermeld in de Bladen en/of op de website van de Uitgeverij mag
zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de
rechthebbende op het auteursrecht c.q. van de Uitgeverij – welke door de
rechthebbende gemachtigd namens hem of haar op te treden – op welke wijze dan
ook worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt of worden opgeslagen in een
voor derden toegankelijk raadpleegsysteem. Dit verbod betreft tevens de gehele of
gedeeltelijke bewerking van informatie vermeld in de Bladen en/of op de website
van de Uitgeverij.
E Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid van de Uitgeverij
E 1.1
In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Uitgeverij beperkt tot ten hoogste de
factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid
voortvloeit. Alle verdergaande aanspraken, van welke aard en van wie dan ook, zijn
uitgesloten.
E 1.2
Niet voor vergoeding door de Uitgeverij komt in aanmerking bedrijfsschade en
schade door derving van inkomsten van de Adverteerder op welke wijze dan ook
ontstaan.
E 2.1
De Adverteerder kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten jegens
de Uitgeverij op een gebrek bij uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na
uitvoering en/of voltooiing van de in de overeenkomst opgenomen werkzaamheden
schriftelijk bij aangetekend schrijven, met daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht, heeft geprotesteerd.
E 2.2
Reclame geeft de Adverteerder niet het recht zijn verplichtingen jegens de Uitgeverij
geheel of gedeeltelijk op te schorten.

E3
De Uitgeverij is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en de inhoud van de door Adverteerder aangeleverde advertentie en/of goederen.
E4
Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van de door
de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de
Adverteerder, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht
van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij de Uitgeverij in en buiten rechte voor alle
gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende. De Uitgeverij is zodoende nadrukkelijk niet aansprakelijk voor inbreuk op
de rechten van derden, die uit de plaatsing van de advertentie of het meesturen van
goederen met de Bladen – in opdracht van een Adverteerder – kunnen voortvloeien.
F Bewijslast
De administratie van de Uitgeverij geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van alle
door de Adverteerder aangegane overeenkomsten met de Uitgeverij.
De Uitgeverij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het
accepteren van de Voorwaarden erkent de Adverteerder dit eveneens.
G Toepasselijk recht en bevoegde rechter
G1
Op alle door de Uitgeverij gedane aanbiedingen en offertes en aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
G2
Alle geschillen, van welke aard dan ook, verband houdende met of voortvloeiende
uit door de Uitgeverij met Adverteerder aangegane overeenkomsten, worden
beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement, waarin het hoofdkantoor
van de Uitgeverij feitelijk is gevestigd.
H Contact
Voor alle inlichtingen, vragen, opmerkingen en correspondentie dient de Adverteerder zich te wenden tot de Uitgeverij, waarvan hij het adres en het telefoon- en
faxnummer kan vinden in het colofon van de Bladen.
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