LEVERINGSVOORWAARDEN
REBEL MEDIA CREATORS
ADVERTEERDERS
Artikel 1. ALGMEEN
1.1 De “Regelen voor het Advertentiewezen 1990 (verder: ROTAregelen) zijn van
toepassing op (de uitvoering van) alle advertentieovereenkomsten, alsmede op
aanbiedingen en orderbevestigingen tussen Rebel Media Creators Sales B.V
(verder RMC) enerzijds en adverteerders en /of hun advertentie bemiddelaars,
tenzij in deze voorwaarden anders wordt bepaald.
1.2 De ROTA-regelen zijn gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbanken en Kamers van Koophandel in Nederland.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden en van de ROTA-regelen, zoals
bijvoorbeeld de door adverteerders en advertentie-bemiddelaars gehanteerde
voorwaarden, kunnen RMC slechts binden, indien zulks schriftelijk door RMC is
bevestigd.
Artikel 2. AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen (inclusief kostenbegrotingen) van RMC zijn vrijblijvend, tenzij
in de aanbieding anders is vermeld.
Artikel 3. OVEREENKOMST
3.1 Een advertentieovereenkomst of een overeenkomst met één van de overige
producten c.q. diensten die hieraan gelieerd zijn, komt eerst tot stand nadat RMC
de aard en omvang van de opdracht schriftelijk bevestigd heeft en de
adverteerder of diens bemiddelaar niet binnen 10 dagen na verzending van de
schriftelijke bevestiging te kennen heeft gegeven niet met (een gedeelte van) de
bevestiging te kunnen instemmen.
3.2 Na de totstandkoming van de in de advertentieovereenkomst gemaakte
aanvullende afspraken, alsmede (mondelinge) afspraken en /of toezeggingen van
RMC dan wel van namens RMC optredende agenten, vertegenwoordigers en
andere tussenpersonen dienen deze afspraken eerst schriftelijk door RMC te zijn
bevestigd alvorens RMC te kunnen binden.
3.3 Elke overeenkomst wordt door RMC aangegaan onder de opschortende
voorwaarde dat de adverteerder - zulks uitsluitend ter beoordeling van RMC
voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de
overeenkomst, hetgeen onverlet laat de verplichting van de adverteerder te
betalen voor de door RMC reeds verrichte werkzaamheden.
3.4 RMC is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens
(verder) te presteren, van de adverteerder zekerheid te eisen dat zowel aan
betaling- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
Artikel 4. UITVOERING OVEREENKOMST
4.1 RMC is gerechtigd, indien zij zulks voor de juiste uitvoering van de
advertentieovereenkomst wenselijk acht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
door derden te laten uitvoeren; de daaraan verbonden kosten zullen worden
doorberekend aan de opdrachtgever. Zo mogelijk en /of zo nodig zal RMC
hieromtrent met opdrachtgever van tevoren overleggen. RMC is vrijblijvend,
tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.

4.2 Indien RMC een advertentieovereenkomst heeft afgesloten, is zij desondanks
gerechtigd bepaalde, op basis van die overeenkomst opgegeven advertenties,
zonder opgave van redenen te weigeren. Deze weigering kan onder andere steun
vinden in:
a. technische bezwaren;
b. inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven advertenties;
c. een weigering van vooruitbetaling;
d. strijd met eigen belangen van RMC;
e. een reden van principiële aard.
4.3 De adverteerder kan in het kader van de advertentie-overeenkomst
uitsluitend advertenties of in gezonden mededelingen plaatsen, die betrekking
hebben op het eigen bedrijf van de adverteerder .c.q. filialen of
dochterondernemingen daarvan.
4.4 RMC wijst de adverteerder uitsluitend in onderling overleg en tegen de
geldende toeslag op de van toepassing zijn de advertentietarieven een vaste
plaats of pagina toe:
4.5 Iedere adverteerder heeft recht op een gratis bewijsnummer. Extra
exemplaren worden in rekening gebracht.
Artikel 5. DUUR OVEREENKOMST
5.1 De duur van de advertentieovereenkomst is beperkt tot ofwel maximaal 12
achtereenvolgende kalendermaanden ofwel tot de overeengekomen
advertentieruimte verbruikt is.
5.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de overeenkomst geacht na
verloop van de overeengekomen duur ofwel indien de advertentieruimte verbruikt
is van rechtswege te zijn beëindigd, zonder dat opzegging noodzakelijk is.
5.3 Na afloop van de contracttermijn, welke eventueel verlengd kan worden op
de voet van art. 7.4 ROTA-regelen, vervalt voor de adverteerder het recht van
plaatsing, met behoud overigens van de verplichting de eventueel resterende
overeengekomen advertentieruimte onmiddellijk te betalen.
5.4 Een adverteerder heeft het recht binnen de contractstermijn schriftelijk de
gecontracteerde advertentieruimte uit te breiden, conform art. 8 ROTAregelen. In
dat geval wordt van af de eerste dag van af de kalendermaand, die volgt op de
maand, waarin de uitbreidingsovereenkomst tot stand kwam, het
dienovereenkomstig lagere tariefuitsluitend op de als dan nog te plaatsen
advertenties toegepast.
Artikel 6. PRIJZEN
6.1 Elke prijsopgave van RMC is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is
overeengekomen.
6.2 In geval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren, is RMC
gerechtigd de prijzen van lopende advertentieovereenkomsten
dienovereenkomstig te verhogen.
Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID
RMC aanvaardt jegens adverteerders geen aansprakelijkheid voor, en is niet
gehouden tot enige vergoeding van schade, in welke vorm dan ook
(bedrijfsschade daaronder begrepen), die ontstaan is als gevolg van:
- de inhoud van advertenties.
- niet tijdige en /of niet goede plaatsing van advertenties

- fouten in telefonisch opgegeven advertenties.
Artikel 8. BETALING
8.1 Betaling van advertenties dient te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum.
8.2 Indien adverteerder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is RMC
gerechtigd terstond, zonder ingebrekestelling, het volle bedrag der geplaatste en
nog te plaatsen advertenties, vermeerderd met kosten, schade en interessen,
ineens van de adverteerder op te vorderen en verdere plaatsing der advertenties
op te schorten, totdat betaling is verkregen.
8.3 Onder kosten in 8.2 zijn begrepen alle buitengerechtelijke incassokosten.
RMC is gerechtigd deze te fixeren op 15 % van de verschuldigde hoofdsom.
8.4 Onder interessen is begrepen een boeterente ter hoogte van 2 % per maand
over de verschuldigde hoofdsom. De rente loopt van af de dag van opeisbaarheid
tot aan de dag van betaling.
8.5 Betalingen dienen te geschieden zonder korting of inhouding van welke aard
ook.
8.6 Alle door de adverteerder verrichte betalingen strekken primair tot
voldoening van de oudste jegens de desbetreffende adverteerder openstaande
vordering, alsmede van de eventuele rente en van de door RMC gemaakte
kosten.
Artikel 9. RECLAME
9.1 Reclames worden door RMC slechts in behandeling genomen indien zij RMC
binnen 14 dagen na verschijningsdatum van het desbetreffende tijdschrift
schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond
der klachten.
9.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en
wel binnen 14 dagen na verzending der facturen.
9.3 Na het verstrijken van de reclametermijnen genoemd in 9.1 en 9.2 van deze
voorwaarden wordt de adverteerder geacht de geplaatste advertenties te hebben
aanvaard en worden reclames en facturen niet meer door RMC in behandeling
genomen.
9.4 Reclameren geeft de adverteerder nimmer het recht zijn
betalingsverplichtingen jegens RMC te staken c.q. gestaakt te houden.
Artikel 10. BEEINDIGING
10.1 In geval dat:
a. de adverteerder in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek tot
surséance van betaling indient;
b. beslag ten laste van de adverteerder wordt gelegd;
c. de adverteerder komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld:
d. de adverteerder enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden op hem
rustende verplichting niet nakomt;
e. de adverteerder nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de
daarvoor gestelde termijn te voldoen;
f. de adverteerder overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een
gedeelte daarvan.

g. RMC overgaat tot beëindiging van het uitgeven van (een gedeelte van) de
editie van het desbetreffende tijdschrift, heeft RMC het recht de overeenkomst als
ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal
zijn en /of enig bedrag, verschuldigd door de wederpartij op grond van de door
RMC verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of
ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht
van RMC op vergoeding van kosten, schaden en interessen.
Artikel 11. OVERMACHT
11.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen
onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst
redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van RMC kan worden verlangd.
11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen; oorloggevaar, oorlog,
opstand, staking, inflatie, bedrijfstoring, papierschaarste of andere
omstandigheden van overmacht, onverschillig welke, zulks ter beoordeling van
RMC.
11.3 RMC heeft het recht alle advertentieovereenkomsten onmiddellijk geheel of
gedeeltelijk te annuleren dan wel de uitvoering daarvan tijdelijk op te schorten in
geval van overmacht, zoals in 11.1 en 11.2 beschreven.
11.4 RMC is gerechtigd, indien zij van haar recht sub 11.3 gebruik wenst te
maken te volstaan met een schriftelijke mededeling aan adverteerder.
11.5 RMC is gerechtigd betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering
van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht
veroorzakende omstandigheid is gebleken.
Artikel 12. AUTEURSRECHT
Door verlening van een opdracht tot plaatsing van een door of namens
adverteerder ter beschikking gestelde advertentie verklaart de adverteerder dat
geen inbreuk op het auteursrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart de
adverteerder RMC, zowel in als buiten rechte, voor alle voor RMC nadelige
gevolgen van de openbaarmaking door RMC, zowel in financiële als in andere zin.
Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT
Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, advertentie-overeenkomsten en de
uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 14. GESCHILLEN
14.1 De berechting van alle geschillen, die voortvloeien uit de uitvoering van de
overeenkomst c.q. de toepassing van deze voorwaarden, geschiedt door de
bevoegde Burgerlijke Rechter.
14.2 Van een geschil is reeds sprake indien één van partijen zulks stelt.
Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder
nummer 20088137.

