ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN
ASEGA MEDIA
Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle advertentieovereenkomsten die tussen ASEGA
Media (h.o.d.n. ASEGA Media & Communication) en een adverteerder gesloten worden, of offertes
daartoe. De toepasselijkheid van enige door adverteerder gehanteerde algemene voorwaarden wordt
steeds op voorhand uitgesloten.
2. Op iedere advertentieovereenkomst gelden de algemene voorwaarden van ASEGA Media, zoals deze
luiden ten tijde van de totstandkoming.
3. Onder "advertentie" in de zin van "advertentieovereenkomsten" wordt verstaan: te publiceren uitingen
in breedste zin des woords, waaronder doch niet uitsluitend alle ‘commerciële’ uitingen in de vorm
van advertenties, advertorials, banners, branded content, redactie.
Artikel 2. Totstandkoming en inhoud van overeenkomsten
1. Een advertentieovereenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging daarvan zijdens ASEGA
Media, of door acceptatie door adverteerder van enige offerte zijdens ASEGA Media – in welke vorm
dan ook, bijvoorbeeld door de toezending van het te adverteren materiaal. De inhoud van de
advertentieovereenkomst wordt bepaald door de offerte of – als die er is - de bevestiging door ASEGA
Media en deze voorwaarden, behoudens voor zover ASEGA Media nadien uitdrukkelijk en schriftelijk
aanvullingen of afwijkingen daarop heeft geaccepteerd.
2. Indien adverteerder de totstandgekomen advertentieovereenkomst wenst te herroepen, dient dat
door adverteerder a) schriftelijk te worden gedaan en b) uiterlijk tot 24 uur na de totstandkoming
daarvan ingevolge lid 1.
3. Een advertentieovereenkomst kan niet door adverteerder worden gewijzigd, geannuleerd of
verschoven, anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASEGA Media, die alsdan aan
haar eventuele medewerking voorwaarden of kosten kan verbinden.
Artikel 3. Prijzen en betaling
1. Alle prijzen van ASEGA Media zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief omzetbelasting.
2. Facturatie geschiedt op de dag waarop het medium naar de drukker wordt verzonden. Alle facturen
dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de wijze zoals aangegeven op de
factuur. Alle betalingen geschieden zonder korting, inhouding, opschorting of verrekening.

Artikel 4. Uitvoering van advertentieovereenkomsten
1. Advertenties of advertentiemateriaal dienen steeds te worden aangeleverd a) conform de door ASEGA
Media voorgeschreven specificaties b) uiterlijk voor een door ASEGA Media voorgeschreven uiterste
aanleverdatum en c) conform de voorschriften zoals bepaald in deze voorwaarden. Iedere afwijking
daarvan komt voor rekening en risico van adverteerder.
2. De adverteerder staat ervoor in dat digitaal aangeleverd advertentiemateriaal veilig is en geen
virussen, of andere schadelijke programma’s bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan
de systemen van ASEGA Media.
3. ASEGA Media streeft er naar het aangeleverde advertentiemateriaal zo goed mogelijk weer te geven.
Adverteerder dient rekening te houden met druk- zet- en kleurafwijkingen.
4. Advertentiemateriaal dat geheel of gedeeltelijk is ontworpen of vormgegeven door ASEGA Media, of
materiaal waar anderszins auteursrechten van ASEGA Media op zijn komen te rusten, mag uitsluitend
gebruikt worden voor advertenties in het kader van enige advertentieovereenkomst met ASEGA Media.
Niets daarvan mag worden gekopieerd, verveelvoudigd, noch worden gebruikt in andere media, noch
voor reclamedoeleinden anderszins, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASEGA Media.
5. Een adverteerder kan geen aanspraak maken op een positie in het medium of magazine, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Artikel 5. Normen reclame-uitingen
1. Adverteerder zorgt ervoor dat een advertentie volledig voldoet aan alle vereisten in toepasselijke weten regelgeving, zelfreguleringscodes waaronder de Nederlandse Reclame Code van de Stichting
Reclame Code, en de normen die daaraan in het maatschappelijke verkeer worden gesteld.
2. Adverteerder staat ervoor in dat een advertentie in het bijzonder, maar niet limitatief, aan het
onderstaande voldoet:
a) een advertentie identificeert adverteerder duidelijk en ondubbelzinnig en dient duidelijk en
onmiskenbaar te kunnen worden geïdentificeerd als een commerciële uiting van adverteerder;
b) een advertentie heeft betrekking heeft op de onderneming, diensten en/of producten van
adverteerder;
c) een advertentie mag niet beledigend, aanstootgevend, misleidend of verwarrend zijn, in strijd
met de goede zeden, in strijd met rechten van derden, onrechtmatig jegens een derde of een
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen jegens een derde, of in strijd zijn met
datgene dat in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt beschouwd;
d) een advertentie mag de reputatie van ASEGA Media en/of haar media niet schaden.
e) adverteerder staat ervoor in dat een advertentie geen inbreuk maakt op rechten van derden,
waaronder auteursrechten en merkrechten;

3. Adverteerder vrijwaart ASEGA Media voor aanspraken van derden die voortvloeien uit verbintenissen
van adverteerder op grond van dit artikel. Adverteerder zal ASEGA Media volledig schadeloos stellen
voor dergelijke aanspraken.
Artikel 6. Overmacht
1. Indien ASEGA Media door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Adverteerder kan voldoen,
worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
2. Indien de overmachtstoestand 1 maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de
advertentieovereenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft
adverteerder geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als ASEGA Media als gevolg van de
overmacht enig voordeel mocht genieten.
3. Onder overmacht van ASEGA Media wordt verstaan elke van de wil van ASEGA Media onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens adverteerder geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet
van ASEGA Media kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van
de advertentieovereenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend het
tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere
telecommunicatieverbindingen of productiemiddelen die noodzakelijk zijn voor het publiceren van een
advertentie door ASEGA Media alsmede iedere andere situatie waarop ASEGA Media geen beslissende
controle kan uitoefenen.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. In geval van een tekortkoming in de nakoming van advertentieovereenkomst door ASEGA Media, heeft
de adverteerder recht op schadevergoeding tot maximaal het te factureren bedrag uit die
advertentieovereenkomst ter zake waarvan ASEGA Media toerekenbaar is tekortgeschoten.
2. ASEGA Media is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade,
vertragingsschade, winstderving en schade voortvloeiend uit een aanspraak van derden jegens
wederpartij daaronder begrepen.
3. De aansprakelijkheid van ASEGA Media ter zake van gebeurtenissen die onder de dekking van haar
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vallen, is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval
onder die verzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 8. Tussentijdse beëindiging of opschorting of verplaatsing
1. ASEGA Media gerechtigd om de uitvoering van de advertentieovereenkomst voor de duur van de
tekortkoming op te schorten, of de advertentieovereenkomst te ontbinden:
a) indien de adverteerder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige gesloten
advertentieovereenkomst (zonder dat verzuim is vereist);
b) in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging, liquidatie of beslag
op een of meer vermogensbestanddelen van adverteerder.
2. Opschorting of ontbinding door ASEGA Media ontslaat de adverteerder niet van zijn verplichting tot
betaling van de volledige vergoeding uit hoofde van de advertentieovereenkomst, noch van enige
verplichting tot schadevergoeding aan ASEGA Media.
Artikel 9. Overige
1. Indien er een advertentieovereenkomst tot stand is gekomen die uitstrekt tot het plaatsen van
meerdere advertenties over een langere (bepaalde of onbepaalde) periode, heeft ASEGA Media het
recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen middels toezending van de gewijzigde
voorwaarden door ASEGA Media, welke voorwaarden dan zullen gelden voor de daarna nog te plaatsen
advertenties. In dat geval heef de adverteerder het recht binnen 5 dagen na de toezending van de
gewijzigde voorwaarden de advertentieovereenkomst voor wat betreft de resterende advertenties te
annuleren.
2. De adverteerder verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht
door ASEGA Media van de rechten en verplichtingen uit enige advertentieovereenkomst aan een
derde.
3. Indien ASEGA Media kosteloos bovenop de overeengekomen prestatie, een extra dienst, actie of
advertentieprestatie in welke vorm dan ook heeft aangeboden, ontstaat het recht daarop eerst zodra
de adverteerder aan al haar verplichtingen aan ASEGA Media heeft voldaan.
Artikel 10 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
1. Op deze Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voor
zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de
bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij ASEGA Media kiest voor de volgens de wet relatief bevoegde
rechter.
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