VOORWAARDEN ADVERTEREN OP ZEELANDNET

Artikel 1

Definities

“Advertentie”

De advertentie van Klant met betrekking tot haar producten en/of
diensten.

“Voorwaarden”

De voorwaarden die ZeelandNet hanteert aangaande het plaatsen van
een Advertentie op de Portal als onderstaand weergegeven.

“Bezoeker”

Elke natuurlijke- en/of rechtspersoon die het Portal bezoekt

“Klant”

De natuurlijke- en/of rechtspersoon welke handelt in de uitoefening
van een bedrijf die tegen betaling van een Vergoeding ZeelandNet
opdracht geeft een Advertentie te plaatsen.

“Overeenkomst”

De tussen Klant en ZeelandNet gesloten overeenkomst, dan wel
schriftelijk dan wel elektronisch, betreffende het plaatsen van een
Advertentie tegen Vergoeding.

“Portal”

De website van ZeelandNet met de URL http://www.zeelandnet.nl en
alle achterliggende minisites met als prefix http://www.zeelandnet.nl.

“Vergoeding”

De vergoeding die Klant aan ZeelandNet betaald voor het plaatsen
van een Advertentie op het Portal op basis van de Vertoningen.

“Vertoningen”

Het aantal vertoningen van de Advertentie aan Bezoekers. Gedurende
de tijd dat de Bezoeker is ingelogd op het Portal zijn er meerdere
vertoningen mogelijk.

“Website”

De internetsite van Klant waarnaar de Bezoeker wordt gelinkt als deze
de Advertentie aanklikt zoals weergegeven in de Voorwaarden.

”ZeelandNet”

De besloten vennootschap ZeelandNet B.V. gevestigd en
kantoorhoudende op het adres Het Rip 9 (4493 RL) te Kamperland

Artikel 2
2.1

2.2

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en door akkoordverklaring
van de Klant met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden geeft Klant aan deze
gelezen en begrepen te hebben.
De toepasselijkheid van andere voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 3
3.1

Toepasselijkheid Voorwaarden op Overeenkomst

Duur van de overeenkomst

De Overeenkomst treedt in werking op het moment dat ZeelandNet een bevestiging dan

3.2

3.3

wel schriftelijk dan wel elektronisch, aan de Klant heeft verzonden en eindigt van
rechtswege indien het in de Overeenkomst overeengekomen aantal Vertoningen is
behaald.
ZeelandNet heeft het recht om de Overeenkomst eenzijdig en zonder recht op vergoeding
voor Klant te beëindigen indien na een jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst
het aantal gecommitteerde Vertoningen niet is behaald.
Indien partijen na ommekomst van de Overeenkomst een verlenging wensen, komen
partijen deze verlenging schriftelijk overeen.

Artikel 4
4.1

4.2

Aangaande de Advertentie en de Website is de Klant verplicht om zich te houden aan
relevante wet- of regelgeving en meer in het bijzonder doch niet beperkt tot (vrijwillige)
regulering aangaande adverteren, daaronder verstaan het verbod op misleidende
advertenties en de Nederlandse Reclame Code. Klant zal niet handelen in strijd met de
openbare orde of goede zeden.
ZeelandNet heeft het recht een Advertentie te weigeren of terstond te verwijderen indien
mag blijken of vermoed wordt dat de Advertentie strijdig is met hetgeen als vermeld in
artikel 4.1. Klant heeft in deze gevallen geen recht op restitutie van de Vergoeding en is
niet schadeplichtig jegens Klant.

Artikel 5
5.1

5.2

Voorwaarden Advertentie

Intellectueel Eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom aangaande het Portal berust bij ZeelandNet en
Klant verkrijgt geen rechten dienaangaande behoudens die welke nodig zijn ter uitvoering
van de Overeenkomst.
Tenzij anders overeengekomen tussen Partijen, berusten alle rechten van intellectueel
eigendom aangaande de Advertentie bij Klant en ZeelandNet verkrijgt geen rechten
dienaangaande behoudens die welke nodig zijn ter uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6

Vrijwaring

Klant vrijwaart en verdedigt ZeelandNet voor/tegen aanspraken van derden ten gevolge van
uitvoering van de Overeenkomst onder de voorwaarde dat ZeelandNet i) de Klant onverwijld van
genoemde aanspraak op de hoogte brengt, ii) de Klant bijstaat bij het verweer, zover
redelijkerwijs van ZeelandNet te verwachten en iii) de Klant volledige zeggenschap verschaft
aangaande het verweer inzake de aanspraak.
Artikel 7
7.1

7.2

Garantie

ZeelandNet spant zich in om de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren, maar
geeft geen enkele garantie dienaangaande. Meer specifiek - doch daartoe niet beperkt kan ZeelandNet geen garantie geven aangaande de beschikbaarheid van het Portal en
afwezigheid van technische storingen.
ZeelandNet en Klant garanderen dat zij bevoegd zijn tot het aangaan van deze
Overeenkomst en over alle rechten beschikken om medewerking te kunnen verlenen aan
uitvoering van de Overeenkomst.

7.3

ZeelandNet en Klant doen afstand van rechten ten aanzien van enige garantie die niet
expliciet in deze Overeenkomst wordt vermeld.

Artikel 8
8.1
8.2
8.3

8.4

8.5

De Vergoeding als vermeld in de Overeenkomst wordt door ZeelandNet in rekening
gebracht bij de Klant middels een factuur.
De factuur dient betaald te worden binnen een periode van acht (8) dagen.
Tenzij anders bepaald door ZeelandNet, zal enkel na ontvangst van betaling van de
Vergoeding door ZeelandNet uitvoering worden gegeven aan de Overeenkomst. Het
voorgaande laat de opeisbaarheid van de factuur onverlet.
Bij uitblijven van betaling op een factuur brengt ZeelandNet vanaf opeisbaarheid van
betaling de wettelijke rente in rekening en behoudt zij zich het recht voor redelijke kosten
aangaande in- en buitengerechtelijke incasso in rekening te brengen.
Alle bedragen in de Overeenkomst zijn exclusief BTW en andere belastingen/heffingen
van overheidswege zoals bekend op het moment van het aangaan van de Overeenkomst.

Artikel 9
9.1

9.2

Vergoeding, factureren en betaling

Aansprakelijkheid

ZeelandNet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede verstaan
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie,
hoegenaamd ook, die is ontstaan door de uitvoering van de Overeenkomst.
Indien ZeelandNet op basis van de Overeenkomst aansprakelijk is voor directe
schade, dan is die totale aansprakelijkheid van ZeelandNet gedurende de looptijd van
de Overeenkomst te allen tijde beperkt tot, afhankelijk van welk van de nu volgende
bedragen het laagst is, (i) een bedrag van € 5.000,= (vijfduizend Euro) dan wel (ii) het
aangaande de Overeenkomst door ZeelandNet aan Klant gefactureerde bedrag.

Artikel 10

Vertrouwelijkheid

Partijen zullen alle informatie welke gedurende de Overeenkomst wordt uitgewisseld
vertrouwelijk behandelen en enkel openbaar maken aan personeel of derden welke in het kader
van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijkerwijs kennis dienen te nemen van deze
informatie.
Artikel 11

Opschorting en ontbinding

ZeelandNet is gerechtigd de (uitvoering van deze) Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op
te schorten dan wel te ontbinden (zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of
nadere ingebrekestelling) zulks ter bepaling van ZeelandNet, indien
• het faillissement van de Klant wordt aangevraagd of Klant surseance van betaling
of zelf zijn faillissement heeft aangevraagd;
• de onderneming van de Klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten
behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
• Indien Klant, eventueel na schriftelijke ingebrekestelling, in verzuim is in de
nakoming van een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van deze
Overeenkomst;
• de Klant in de blijvende onmogelijkheid verkeert de Overeenkomst na te komen.

Artikel 12

Toepasselijk recht

12.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen aangaande de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in het arrondissement Middelburg.
Artikel 13
13.1

14.3
14.4

14.5

14.6

Bijzondere bepalingen

Klant is enkel gerechtigd de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij indien
ZeelandNet hiertoe voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven. ZeelandNet zal
haar toestemming niet onredelijkerwijs onthouden.
Kopjes bij artikelen in deze Voorwaarden zijn illustratief en hebben geen zelfstandige
betekenis
Wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of Voorwaarden zijn alleen
geldig indien en voor zover schriftelijk overeengekomen tussen Partijen, tenzij het
redactionele aanwijzingen betreft van ZeelandNet.
Indien één de bepalingen van de Overeenkomst en/of Voorwaarden nietig mocht
blijken, zullen Partijen in overleg treden om te komen tot een alternatief voor de
nietige bepaling, zoveel als rechtens mogelijk, waarmee gestalte wordt gegeven aan
de oorspronkelijke bepaling.
De Overeenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen Partijen en vervangt alle
voorafgaande overeenkomsten of afspraken tussen Partijen aangaande dit
onderwerp.

