Algemene voorwaarden
nieuwsbriefabonnementen Uitgeverij de
NieuwsStromen / De Digitale Herrieschopper
Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan
onder:
Abonnement: de overeenkomst tussen u en
Uitgeverij de NieuwsStromen / De Digitale
Herrieschopper ter zake de koop/verkoop van
nieuwsbrieven.
Uitgeverij ‘de NieuwsStromen’ / de Digitale
Herrieschopper: de onderneming geregistreerd
onder nummer 30277211 bij de Kamer van
Koophandel, hierna te noemen Uitgeverij.
Nieuwsbrief: de nieuwsbrief per e-mail die wordt
uitgegeven door Uitgeverij ‘onder diverse labels
zoals ‘de ZorgSector’, ‘de OnderwijsSector’ en ‘de
Nederlandse Vereniging’, ook wel aangeduid met
'elektronische nieuwsbrief', 'e-mailnieuwsbrief', 'enieuws' of 'e-nieuwsbrief'.
Klant: dit bent u, de contractpartij van Uitgeverij
ter zake het Abonnement;
Website Uitgeverij:
www.digitaleherrieschopper.nl
Website labels:
www.dezorgsector.eu,
www.deonderwijssector.eu,
www.denederlandsevereniging.nl.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op elk Abonnement dat u sluit bij de
Uitgeverij. Bij het afsluiten van een Abonnement,
gaat u akkoord met de toepasselijkheid van
onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 De Uitgeverij behoudt zich het recht voor om
deze algemene voorwaarden aan te vullen of te
wijzigen zonder voorafgaande mededeling. U
wordt geacht bekend te zijn met de
toepasselijkheid van deze (gewijzigde) algemene
voorwaarden, van de inhoud te hebben
kennisgenomen en met de toepasselijkheid ervan
in te stemmen.

Artikel 2. Aanvraag Abonnement
2.1 Een abonnement voor één persoon kan online
worden aangevraagd door het invullen van het
bestelformulier op de website van de labels / titels.
Door het verzenden van de aanvraag naar de
Uitgeverij gaat de Klant een betalingsverplichting
aan.
2.2.1 Het abonnement dat aangevraagd wordt
zoals beschreven bij 2.1 is bestemd voor gebruik
door één persoon. Het is uitdrukkelijk niet
toegestaan de Nieuwsbrief in zijn geheel te delen
met meer personen, of de Nieuwsbrief naar
andere personen te versturen, tenzij Klant dit
uitdrukkelijk en vooraf overeenkomt met de
Uitgeverij en hiervoor de bijpassende vergoeding
betaalt.
2.2.2 Bij het aanvragen van een Abonnement
verstrekt de klant de volgende
(persoons)gegevens: voornaam, achternaam, emailadres, en afhankelijk van de betaalwijze (Ideal
of Paypal of factuur) de adresgegevens en IBAN.
2.3.1 Het aanvragen van een Abonnement voor
meer personen, ook wel bedrijfabonnement of
zakelijk abonnement genoemd, gebeurt online
door het invullen van het bestelformulier op de
website van de Uitgeverij. Door het verzenden van
de aanvraag naar de Uitgeverij gaat de Klant een
betalingsverplichting aan.
2.3.2 Bij het aanvragen van een Abonnement voor
meer personen verstrekt de klant de volgende
(persoons)gegevens: bedrijfsnaam en/of
afdelingsnaam, naam en e-mailadres
contactpersoon, adresgegevens.
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Artikel 4. Kosten en betaling
4.1 Het abonnementsgeld wordt door Klant voor
aanvang van het abonnement aan de Uitgeverij
betaald.
4.5 Het abonnementsgeld kan één (1) keer per
kalenderjaar worden gewijzigd. Wijzigingen
worden uiterlijk één (1) maand voor de
wijzigingsdatum bekend gemaakt.
4.6 Bij te late betaling bent u direct in verzuim en
heeft de Uitgeverij het recht wettelijke rente te
berekenen. U zult worden aangemaand. Indien u
binnen veertien dagen nadat u in verzuim bent nog
niet heeft betaald, heeft de Uitgeverij het recht om
incassokosten in rekening te brengen. Als u meer
dan 2 maanden achterloopt met betalingen,
behoudt de Uitgeverij het recht om het
Abonnement te beëindigen. U blijft verplicht alle
openstaande bedragen te voldoen. Indien nodig
geeft de Uitgeverij de vordering uit handen aan
een incassobureau.

Artikel 5. Wijzigen van uw gegevens
5.1 Indien uw (persoons)gegevens gedurende de
looptijd van het Abonnement zijn gewijzigd, dient
u dit tijdig aan de Uitgeverij door te geven.
Artikel 6. Looptijd, opzegging en beëindiging
Abonnement
6.1 Het Abonnement wordt aangegaan voor
minimaal 1 jaar.
6.2 Het Abonnement dat wordt betaald via Ideal
loopt automatisch af na de aangegeven periode en
kan vernieuwd worden door opnieuw een
abonnement aan te vragen.
6.3 Het Abonnement dat wordt betaald via Paypal
wordt na de aangegeven periode automatisch
verlengd. Het abonnementsgeld wordt
automatisch afgeschreven, tenzij Klant in zijn eigen
Paypalaccount de automatische betaling
annuleert.
6.3 Het Abonnement dat wordt betaald per factuur
wordt automatisch verlengd met eenzelfde
periode als de oorspronkelijke duur van het
abonnement, tenzij Klant dit minimaal 1 maand
voor het aflopen van het Abonnement opzegt.

6.4 Proefabonnementen stoppen automatisch.
6.5 Klant kan het Abonnement 1 maand voor het
aflopen van het Abonnement opzeggen per e-mail
naar info@digitaleherrieschopper.nl.
6.6 De Uitgeverij is gerechtigd het Abonnement te
beëindigen op de volgende gronden:







Na een betalingsachterstand van 2
maanden. Zie artikel 4.6.
Wanneer Klant een abonnement heeft
voor één persoon en de Nieuwsbrief
meerdere malen doorstuurt naar andere
personen terwijl dit niet uitdrukkelijk is
overeengekomen met de Uitgeverij.
Wanneer Klant een Abonnement heeft
voor meer personen en geconstateerd
wordt of het vermoeden rijst dat Klant
een onjuist aantal personen heeft
doorgegeven of dit niet heeft
gecorrigeerd.
Als voortzetting van het Abonnement
redelijkerwijs niet van de Uitgeverij kan
worden verlangd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 De Uitgeverij spant zich in om de informatie in
de Nieuwsbrieven volledig en nauwkeurig mogelijk
te laten zijn. Het is echter niet uit te sluiten dat
deze informatie niet juist, onvolledig of niet meer
actueel is. De Uitgeverij is hiervoor niet
aansprakelijk. Ook is de Uitgeverij niet
aansprakelijk voor de inhoud van de websites
waarvan (hyper)links zijn opgenomen in de
Nieuwsbrieven.
8.2 De Uitgeverij spant zich in de Nieuwsbrieven
volgens de aangegeven frequentie te bezorgen. De
Uitgeverij is niet aansprakelijk voor welke schade
dan ook als gevolg van het niet-tijdig bezorgen van
een door haar uitgegeven Nieuwsbrief.
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8.3 De Uitgeverij is, behoudens opzet of grove
schuld zijdens de Uitgeverij, nimmer aansprakelijk
voor schade geleden door de Klant, diens
personeel en/of derden, van welke aard dan ook,
voorvloeiend of verband houdend met het
Abonnement.
8.4 De aansprakelijkheid van de Uitgeverij is
beperkt tot de directe schade die door Klant
daadwerkelijk is geleden, en te allen tijde beperkt
tot het door de verzekeraar van de Uitgeverij
gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de
verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan is de
aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het
Abonnementsgeld. Iedere verdergaande
vergoeding van schade sluit de Uitgeverij
uitdrukkelijk uit.
8.4 Klant vrijwaart de Uitgeverij voor vorderingen
van derden ten aanzien van het gebruik van de
Nieuwsbrieven door de Klant.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten worden
uitdrukkelijk voorbehouden.
Artikel 10. Privacy
10.1 Voor de aanvraag en het afleveren van het
Abonnement verwerkt de Uitgeverij van klant de
volgende gegevens: naam en e-mailadres.
10.3 De voorwaarden van het vastleggen van
persoonsgegevens en het gebruik maken cookies
zijn beschreven in het privacybeleid dat op elke
website te vinden is via het menu.

Artikel 11. Klachten, toepasselijk recht en
forumkeuze
11.1 U kunt klachten over uw Abonnement
indienen via info@digitaleherrieschopper.nl
11.2 Op alle aanbiedingen en Abonnementen is
Nederlands recht van toepassing.
11.3 Alle geschillen die tussen u en de Uitgeverij
mochten ontstaan naar aanleiding van (de
aanvraag van) het Abonnement, zullen uitsluitend
worden beslecht door de bevoegde rechter in
Utrecht.
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