
Art.1. ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn toepasselijk op 
alle tussen partijen geldende rechts-
betrekkingen uit onderhavige overeen-
komst, of uit nadere overeenkomsten in 
de toekomst.

Art.2 AANBIEDING
Aanbiedingen en andere uitingen van 
de partij die de onderhavige voor-
waarden hanteert, Uitgeverij Het 
Twentsche Land B.V. (hierna HTL), 
zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn 
dus vrij-blijvend, ook voor wat betreft 
de opgegeven aantallen, formaten, 
gewichten, mogelijkheden en tarieven, 
voorzover het tegendeel niet 
ondubbelzinnig blijkt. Toepassing van 
de door wederpartij van HTL 
ingeroepen algemene voorwaarden 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art.3 OVEREENKOMST
Indien de overeenkomst schriftelijk 
wordt aangegaan, komt deze tot stand 
op de dag van ondertekening van het 
contract door de verkoper. Mondelinge 
toezeggingen door en afspraken met 
ondergeschikten van HTL binden HTL 
niet dan nadat deze schriftelijk zijn be-
vestigd. Voor telefonische opdrachten 
of voor telefonische wijzigingen van op-
drachten wordt geen verantwoordelijk-
heid aanvaard tenzij deze opdrachten 
en/of wijzigingen schriftelijk worden 
bevestigd.

ART. 4 HOOFDELIJKHEID
Indien met twee of meer wederpartijen 
gezamenlijk een overeenkomst wordt 
aangegaan, zijn deze ieder hoofdelijk 
en voor het geheel aansprakelijk voor 
de volledige nakoming van de door hen 
gesloten overeenkomst, des dat de een 
betalende de ander zal zijn bevrijd. 

ART. 5 PRIJS
De door HTL opgegeven prijzen luiden 
exclusief b.t.w. en andere heffingen 
welke van overheidswege worden 
opgelegd, tenzij anders opgegeven.
Uitbreiding van het contractueel af-
gesproken volume kan te allen tijde 
geschieden. Na uitbreiding vindt geen 
herberekening plaats over het reeds 
afgenomen volume.
Tijdens de contractstermijn is contract-
terugbrenging mogelijk. In dit geval 
vindt herberekening plaats van het 
reeds afgenomen volume op basis van 
de nieuwe contractprijs.
De adverteerder kan in mindering van 
het advertentiecontract uitsluitend 
advertenties plaatsen, betrekking 
hebbend op zijn eigen bedrijf. 
Indien een overeengekomen volume 
niet binnen de daarvoor overeenge-
komen termijn is afgenomen is 
opdrachtgever na afloop van de termijn 
het gehele bedrag aan HTL verschul-
digd door het enkele verloop van de 
termijn. Het risico van niet plaatsing 
berust derhalve bij de opdrachtgever. 
De opdrachtgever verliest door enkel 
verloop van de overeengekomen 
plaatsings-termijn het recht om 
verdere plaatsing te vorderen. HTL is 
gerechtigd in plaats van betaling van 
het niet afgenomen volume, bijbetaling 
te vorderen van het bedrag dat de 
opdrachtgever op grond van het  
gecontracteerde volume minder 

betaalde voor het geplaatste volume 
dan een eenmalige adverteerder.

ART. 6 AANLEVERING
Het te plaatsen, drukken of te versprei-
den materiaal dient tijdig volgens in 
de tarieflijst van HTL genoemde aan-
leverspecificaties en aanlevertijden te 
worden geleverd aan het kantoor van 
HTL. In geval van verspreiding dient 
het drukwerk afgebundeld om en om 
gelegd te worden, of doorschoten te 
worden aangeleverd per 50 of 100 
stuks.

ART. 7 UITVOERING
Uitvoering van de opdracht geschiedt 
binnen de normaal daarvoor geldende 
tijd en wijze. 
Behalve bij uitdrukkelijk gemaakte 
andersluidende afspraak kan de op-
drachtgever zich ter afwering van zijn 
betalingsverplichting niet beroepen op: 
- een andere dan verwachte datum van 
publicatie; - taal- c.q. spelfouten in de 
mededeling, behalve als ze zodanig 
ernstig zijn dat de goeder trouw mee-
brengt dat de opdrachtgever niet tot 
betaling verplicht kan worden;
Voor advertenties, die overeenkomstig 
de opdracht gezet moeten worden in 
een dusdanige vorm dat er sprake kan 
zijn van gelijkenis met redactionele be-
richtgeving, behoudt de uitgever zich 
het recht voor de opmaak te wijzigen.
Opdrachten waar een bepaalde plaats 
als voorwaarde wordt gesteld buiten 
die waarvoor een speciale plaatsings-
toeslag wordt betaald worden niet 
geaccepteerd.
Advertenties waarvoor een speciale 
plaatsingstoeslag wordt betaald, 
worden onder voorbehoud van tech-
nische aard en/of andere omstan-
digheden binnen HTL als zodanig uit-
gevoerd. Mocht de advertentie door 
vorenstaande redenen niet op de 
gewenste plaats staan dan wordt de 
toeslag niet berekend, maar adver-
teerder is in dat geval de normaal gel-
dende plaatsingskosten verschuldigd.
Bij niet tijdige aanlevering van adver-
tenties of drukwerk voor verspreiding 
is HTL gerechtigd eenzijdig een nieuwe 
plaatsings- c.q. verspreidings-datum te 
bepalen. Overschrijding van de uitvoe-
ringstermijn heeft niet tot gevolg dat 
HTL van rechtswege in verzuim is. 
Hier-toe  is steeds een nadere in-
gebrekestelling vereist. Indien een 
opdracht moet worden 
bespoedigd kunnen gemaakte kosten 
voor het verrichten van overwerk en 
andere eventuele meerkosten extra in 
rekening worden gebracht.
De opdrachtgever ontvangt alleen 
een bewijsnummer indien hij daarom 
schriftelijk heeft verzocht. De kosten 
voor toezending van een bewijsnum-
mer zijn voor rekening van de opdracht-
gever.

Art. 8 BETALING
Indien niet anders is overeengekomen, 
zal betaling van de overeengekomen 
prijs geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum. Alle betalingen dienen te 
geschieden ten kantore van HTL of op 
een door HTL aan te geven rekening. 
HTL is, indien zij dat op grond van haar 
moverende redenen wenselijk acht, 
gerechtigd vooruitbetaling van de over-

eengekomen prijs van de wederpartij 
te verlangen zonder nadere opgave 
van deze redenen. Indien de weder-
partij niet binnen de overeengekomen 
termijn betaalt, wordt hij geacht van 
rechtswege in verzuim te zijn, verval-
len alle toegekende kortingen en  heeft 
HTL zonder enige ingebrekestelling het 
recht hem vanaf de vervaldag rente van 
1,5% per maand over het factuur-
bedrag in rekening te brengen. Door 
HTL redelijkerwijs te maken kosten 
zowel in als buiten rechte, ter zake 
invorde-ring of van rechtsuitoefening 
anderzijds, zullen door de weder-
partij worden vergoed. HTL is 
gerechtigd om deze kosten forfaitair te 
bepalen op minimaal 15% van 
verschuldigde. 
De reclamebureau’s en/of reclame-
bemiddelaars, zijn tegenover HTL 
aansprakelijk voor de nakoming van 
alle verplichtingen voortvloeiende uit 
deze advertentieovereenkomst. Bij in 
gebreke blijven van betaling door het 
reclamebureau resp. reclamebemid-
delaar blijft adverteerder voor betaling 
aan HTL aansprakelijk.

Art. 9 RECLAMES
Reclames dienen uiterlijk en uitslui-
tend schriftelijk binnen 5 werkdagen na 
voltooiing van de opdracht te worden 
doorgegeven. Bij klachten over ver-
spreiding dient door de wederpartij 
naam en adres of postcode met huis-
nummer te worden doorgegeven van 
de melder van de klacht. Indien de 
gegevens onvolledig zijn kan de klacht 
niet in behandeling worden genomen.

Art. 10 KORTINGEN
Geen andere kortingen worden toe-
gestaan dan die op de facturen zijn 
berekend.

Art. 11 VRIJWARING
De wederpartij garandeert dat de 
inhoud van de reclameuiting niet in 
strijd is met de wettelijke bepalingen, 
goede zeden, openbare orde en andere 
maatschappelijke normen en vrijwaart 
HTL dienaangaande.

Art. 12 AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van HTL blijft in 
alle gevallen beperkt tot een aanvul-
lende plaatsing of verspreiding in die 
plaatsen of gedeelten daarvan waar 
omissies worden aangetoond. HTL is 
nimmer aansprakelijk voor verdere door 
de wederpartij geleden schade hoe dan 
ook genaamd. Hoewel gestreefd wordt 
naar volledigheid en nauwkeurigheid 
ten aanzien van de opgaven van aan-
tallen, prijzen en uitvoering wordt geen 
aansprakelijkheid voor de volledigheid 
en juistheid van de verstrekte gegevens 
aanvaard.

Indien de opdracht zowel de druktech-
nische verzorging als de verspreiding 
van materiaal betreft, kunnen eventuele 
onvolkomenheden in de verspreiding 
nimmer leiden tot het door de opdracht-
gever niet of niet volledig verschuldigd 
zijn van de overeengekomen kosten 
van de druktechnische vervaardiging.

Persberichten en foto’s die ons worden 
aangeboden, worden geacht vrij te zijn 
van rechten. Indien bronvermelding is 

gewenst, dan dient deze ingemonteerd 
te worden in de foto. Onverhoopt ont-
breken van bronvermelding kan geen 
reden zijn voor schadevergoedng. 
Aangebonden kopij kan zowel worden 
geplaatst in onze gedrukte- als digitale 
uitgaven. 

Art.13 OVERMACHT
Onder overmacht wordt bij toepasse-
lijkheid van deze voorwaarden verstaan 
elke van de wil van HTL onafhankelijke 
omstandigheid, ook al was deze ten 
tijde van het tot stand komen van de 
overeenkomst blijvend of tijdelijk ver-
hindert.

Art. 14 ONTBINDING
Mocht de wederpartij één van zijn ver-
plichtingen ten opzichte van HTL niet 
nakomen, hetzij surseance van betaling 
aanvragen , hetzij geraken n staat van 
faillissement, dan heeft HTL het recht 
zonder dat nadere ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst is vereist, alle 
met deze wederpartij gesloten over-
eenkomsten ontbonden te verklaren, 
onverminderd andere hem wettelijke 
toekomende rechten.

Art. 15 ANNULERING
Indien een opdracht korter dan 3 weken 
voor de overeengekomen begindatum 
van uitvoering, verzending of bezorg-
ing wordt geannuleerd, om welke reden 
dan ook, is HTL gerechtigd boven de 
reeds gemaakte kosten 15% van het 
oorspronkelijk te factureren bedrag in 
rekening te brengen.

Art. 16 GESCHILLEN
Alle geschillen in aangelegenheden 
waarop deze voorwaarden van toe-
passing zijn zullen, behoudens de be-
voegdheid van partijen tot het vragen 
van een voorlopige voorziening in kort 
geding aan de President van de be-
voegde Arrondissementsrechtbank 
van de plaats van HTL, de Rechtbank 
van Almelo, in eerste aanleg worden 
beslecht door de gewone rechter van 
de plaats van HTL welke volgens de 
regels van Nederlands burgerlijk pro-
cesrecht bevoegd is. Indien bedoelde 
geschillen volgens de regels van 
Nederlands burgerlijk procesrecht  
behoren tot de absolute competentie 
van die kantonrechter, zal uitsluitend de 
bevoegde kantonrechter van de plaats 
van HTL kunnen beslechten. (sector 
Kanton locatie Enschede).

Art. 17 AFWIJKINGEN
In alle gevallen, waarin op sommige 
punten van deze voorwaarden is af-
geweken, blijven de overige gelden, 
ook zonder dat dit nadrukkelijk is 
vermeld. Ingeval van nietigheid van 
één of meer bepalingen uit een tussen 
partijen geldende rechtsverhouding zul-
len partijen gebonden zijn door regels 
van zoveel mogelijk overeenkomstige 
strekking welke niet aan nietigheid 
blootstaan. 

Art. 18 TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten, waarop deze 
voorwaarden geheel of gedeeltelijk van 
toepassing zijn, is toepasselijk het 
Nederlands recht.
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