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ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1. Algemeen:
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen
Pers040 en de Adverteerder waarop Pers040 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Deze
algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen
en offertes (“Offertes”) opgesteld door Pers040. De term “Overeenkomst” omvat contracten
getekend door Pers040 en uzelf (“Adverteerder”) (gezamenlijk de “Partijen”, individueel een
“Partij”), alsmede contracten die via e-mail of telefoon tot stand zijn gekomen. De Voorwaarden zijn
eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Pers040 voor de uitvoering waarvan door Pers040
derden dienen te worden betrokken. Deze Voorwaarden zijn eveneens geschreven ten behoeve van
de medewerkers van Pers040 en directie.
1.2 Bij onduidelijkheid of tegenstrijdigheid zal de volgende rangorde gelden: (i) een Overeenkomst;
(ii) een Opdrachtbevestiging van Pers040; daarna (iii) deze Voorwaarden, met dien verstande, dat de
hieronder opgenomen bepalingen over garanties en aansprakelijkheid boven alle andere
documenten gaan.
Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde
volledig van toepassing. Pers040 en de Adverteerder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.3 Pers040 is niet gebonden aan algemene voorwaarden opgesteld door Adverteerder. De
toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen. Een wijziging of
toevoeging in deze Voorwaarden zal slechts geldig zijn indien Partijen dit nadrukkelijk overeen zijn
gekomen.
Artikel 2. Offertes en aanbiedingen:
2.1 Door Pers040 uitgebrachte Offertes kunnen aanvaard worden binnen de in de Offerte vermelde
termijn of, indien er geen termijn vermeld wordt, binnen zestig (60) dagen na de datum van de
Offerte, maar Pers040 kan elke Offerte intrekken of herroepen totdat Pers040 het bericht van
Adverteerder ontvangt dat die betreffende Offerte heeft aanvaard. Indien geen aanvaardingstermijn
is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het
product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar
is.
2.2. Pers040 kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Adverteerder
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod dan is Pers040 daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan
niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pers040 anders aangeeft. Een

aanvaarding van het aanbod door Adverteerder geldt pas als geaccepteerd wanneer Pers040 die
heeft bevestigd.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Pers040 niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden
niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging
Overeenkomst; prijsverhoging:
3.1 Indien de Overeenkomst een opdracht betreft tot het eenmalig plaatsen van een advertentie,
dan eindigt de Overeenkomst door voltooiing van de opdracht. Indien partijen in de Overeenkomst
een looptijd overeenkomen, zal de Overeenkomst eindigen door het verstrijken van de
overeengekomen looptijd.
3.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient de Adverteerder Pers040 derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Pers040 dient
daarbij een termijn van 30 (dertig) werkdagen te worden geboden om alsnog uitvoering te geven
aan de Overeenkomst.
3.3 Pers040 zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.
3.4 Pers040 heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.5 Indien door Per 040 of door Per 040 ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Adverteerder of een door de Adverteerder
aangewezen locatie, draagt de Adverteerder kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.
3.6 Pers040 is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.7 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Pers040 de uitvoering van die onderdelen
die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Adverteerder de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.8 De Adverteerder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pers040 aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Adverteerder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Pers040 worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pers040 zijn
verstrekt, heeft Pers040 het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de
Adverteerder in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de
Adverteerder de gegevens aan Pers040 ter beschikking heeft gesteld. Pers040 is niet aansprakelijk
voor schade, van welke aard ook, doordat Pers 040 is uitgegaan van door de Adverteerder verstrekte
onjuiste en / of onvolledige gegevens. Adverteerder erkent dat een gebrek in de verstrekking van
complete, juiste en duidelijke informatie of instructies aan Pers040 tot gevolg kan hebben dat
Pers040 niet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst aan Adverteerder kan voldoen.
Adverteerder garandeert dat alle in het kader van een Overeenkomst aan Pers040 verstrekte
informatie naar haar beste weten juist, duidelijk en volledig is.
3.9 De Overeenkomst dient door Adverteerder per ommegaande te worden gecontroleerd en bij
afwijkingen dient dit binnen 1 (één) werkdag na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de
Overeenkomst te worden gemeld. Bij gebreke van een tijdige melding zal hetgeen is opgenomen in
de Overeenkomst gelden als tussen Partijen overeengekomen.10. Indien tijdens de uitvoering van de
Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de
Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op

verzoek of aanwijzing van de Adverteerder, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en
de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit
consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Pers040 zal daarvan zoveel als
mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de
oorspronkelijk opgegeven termijn van
uitvoering worden gewijzigd. De Adverteerder aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de
Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Pers 040 behoudt
zich het recht voor om de oplagen alsmede de verspreidingsgebieden en verspredingsdata te
wijzigen.
3.10 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Pers040
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen
Pers040 bevoegde persoon en de Adverteerder akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
Overeenkomst levert geen wanprestatie van Pers040 op en is voor de Adverteerder geen grond om
de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
3.11 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Pers040 een verzoek tot wijziging van de
Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
3.12 Indien de Adverteerder in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Pers040 gehouden is, dan is de Adverteerder aansprakelijk voor alle schade aan de
zijde van Pers040 daardoor direct of indirect ontstaan.
3.13 Indien Pers040 met de Adverteerder een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is
Pers040 niettemin ten allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder
dat de Adverteerder in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden,
indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of
regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op
andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
3.14 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer
bedraagt dan 10 procent en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst,
dan is uitsluitend de Adverteerder die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW
gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Pers040 :
- alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit
te voeren;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Pers040 rustende verplichting
ingevolge de wet;
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de
Overeenkomst zal plaatsvinden;
- of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de
koop zal plaatsvinden.
Artikel 4. Annulering, aanlevering en niet afname
4.1 In het geval Adverteerder een plaatsing van een advertentie zoals opgenomen in de
Overeenkomst annuleert, is Adverteerder aan Pers040 annuleringskosten verschuldigd. Indien de
plaatsing van de advertentie door Adverteerder binnen 14 dagen voor de Deadline (Deadlines zijn te
raadplegen via: https://www.licht-op-eindhoven.nl/elke-maand-meer-dan-90-000-lezers-in-de-regioeindhoven) wordt geannuleerd, is Adverteerder 50% van de afgesproken prijs verschuldigd. Indien de
plaatsing van de advertentie door Adverteerder tijdens, op of na de Deadline wordt geannuleerd, is
Adverteerder de volledige afgesproken prijs verschuldigd, waarbij Adverteerder tevens geen
aanspraak meer kan maken op plaatsing.
4.2 Annuleringen dienen schriftelijk te geschieden. In het geval een campagne (plaatsing in meerdere

edities) is overeengekomen, kan de Overeenkomst alleen dan worden geannuleerd als de volledige
prijs van alle plaatsingen worden voldaan.
4.3 Adverteerder garandeert complete, juiste en duidelijke informatie of instructies, alsmede
advertentiematerialen tijdig voor de Deadline aan te leveren. Aanleveren na de Deadline heeft tot
gevolg dat de advertentie niet meer wordt geplaatst. Adverteerder kan in dat geval geen aanspraak
maken op plaatsing in een volgende editie en is de overeengekomen prijs verschuldigd.
4.4 Adverteerder dient schriftelijk om een proefdruk te verzoeken. Na ontvangst van de proefdruk
dient Adverteerder deze per ommegaande te controleren en eventuele onvolkomenheden binnen 24
uur te melden aan Pers040. Verzochte correcties worden door Pers040 alleen dan geaccepteerd en
uitgevoerd indien dat mogelijk is. Correcties ontvangen na de Deadline kunnen niet worden
verwerkt.
4.5 Indien Adverteerder niet binnen de looptijd van de Overeenkomst de advertentieruimte heeft
benut, vervalt het recht op plaatsing van de niet afgenomen advertenties.
Artikel 5. Betaling en incassokosten:
5.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Pers040 aan
te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Pers040
aangegeven. Pers040 is gerechtigd om periodiek te factureren. Betaling geschiedt door storting van
het bedrag op een door Pers040 aangegeven bankrekeningnummer onder vermelding van het
factuurnummer.
5.2 Klachten omtrent de door Pers040 uitgebrachte facturen, dienen binnen 5 dagen na het
verstrijken van de factuurdatum, schriftelijk ingediend te worden. Na het verstrijken van deze termijn
worden klachten niet in behandeling genomen en wordt de correctheid van de factuur vast te staan,
zodat de Adverteerder zijn rechten ter zake heeft verspeeld.
5.3 Indien de Adverteerder in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Adverteerder van rechtswege in verzuim. De Adverteerder is alsdan een rente verschuldigd van 8
procent per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke
handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de Adverteerder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
5.4 Pers040 heeft het recht de door Adverteerder gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Pers040 kan, zonder daardoor in verzuim te
komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Adverteerder een andere volgorde voor de
toerekening van de betaling aanwijst. Pers040 kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5.5 De Adverteerder is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Pers040
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
De Adverteerder die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6
BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5.6 Indien de Adverteerder in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van de Adverteerder. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen
in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Wet
Incassokosten. Indien Pers040 echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De
eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Adverteerder worden
verhaald. De Adverteerder is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 6. Aansprakelijkheid:
6.1 Indien Pers040 aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld.

6.2 Pers040 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pers040 is
uitgegaan van door of namens de Adverteerder verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
6.3 Indien Pers040 aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Pers040 beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van
de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.4 De aansprakelijkheid van Pers040 is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van
zijn verzekeraar in voorkomend geval.
6.5 Pers040 is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade
6.6 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 schade in de zin
van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
Pers040 aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Pers040 toegerekend
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Adverteerder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld
in deze Voorwaarden. Pers040 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van Pers040 of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 7. Intellectuele eigendom:
7.1 Pers040 behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Pers040 heeft het recht de door de
uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te
gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Adverteerder ter kennis van
derden wordt gebracht.
7.2 Adverteerder vrijwaart Pers040 voor alle rechtsvorderingen van derde partijen terzake
intellectueel eigendom, dat is aangedragen door Adverteerder.
Artikel 8 Plaatsingsvoorkeuren
8.1 Adverteerder kan verzoeken om een plaatsing op een bepaalde pagina of positie. Pers040 kan
daarover geen garanties afgeven. Het niet nakomen van een plaatsingsvoorkeur zal in geen enkel
geval leiden tot een eventuele niet nakoming of ondeugdelijke nakoming van de Overeenkomst.
Artikel 9. Overige bepalingen
9.1 Pers040 is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden
(onderaannemers).
9.2 Pers040 is ten alle tijden gerechtigd tot het wijzigen van deze Voorwaarden. De gewijzigde
Voorwaarden zullen in dat geval de tussen partijen geldende Overeenkomst beheersen.
9.3 Alle overeenkomsten tussen Pers040 en Adverteerder worden beheerst door Nederlands recht.
Geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst of de uitvoering van de Overeenkomst zullen bij
uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost Brabant.

