ADVERTENTIEVOORWAARDEN BINNENLANDS BESTUUR BV

1. Alle advertentieplaatsingen vallen onder de ‘Regelen voor het Advertentiewezen
2000 van de Stichting ROTA’ tenzij daar in onderstaande voorwaarden van wordt
afgeweken.
2. Bij annulering van de plaatsingsopdracht van een advertentie door de
adverteerder van de hieronder sub a tot en met c genoemde termijn, brengt de
uitgever de volgende kosten in rekening:
a. bij annulering in de periode vanaf 14 dagen vóór de sluitingsdatum tot en met
8 dagen vóór de sluitingsdatum : 50% van het afgesproken advertentietarief
b. bij annulering in de periode vanaf 7 dagen vóór de sluitingsdatum tot en met
4 dagen vóór de sluitingsdatum : 75% van het afgesproken advertentietarief
c. bij annulering in de periode vanaf 3 dagen vóór de sluitingsdatum : 100% van
het afgesproken advertentietarief en eventuele gederfde inkomsten.
3. In geval van annulering door de adverteerder inzake advertorials of
plusproposities zoals inserts etc. is de adverteerder verplicht naast de kosten in
artikel 2, de door de uitgever in het kader van die samenwerking reeds gemaakte
out of pocketkosten zoals fotografie/ redactie, maar ook eventuele gederfde
inkomsten te vergoeden.
4. De uitgever is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties.
a. Zet-, en drukfouten, voor zover deze voor de inhoud van de advertentie van
belang zijn -zulks ter beoordeling van de uitgever- worden op kosten van de
uitgever gerectificeerd.
b. Plaatsingsfouten in het geval van een plaatsingseis worden op kosten van de
uitgever gerectificeerd.
c. Het verzoek tot rectificatie moet binnen twee weken na plaatsing van de
advertentie schriftelijk of per e-mail plaatsvinden.
d. Telefonisch opgegeven advertenties en/of wijzigingen kunnen nimmer leiden
tot enige aansprakelijkheid van de uitgever.
e. Indien de uitgever onder omstandigheden aansprakelijkheid dient te
accepteren strekt deze zich niet verder dan tot ten hoogste het door de
adverteerder betaalde advertentietarief.
5. Indien de adverteerder de uitgever te laat voorziet van het benodigde
reproductiemateriaal (de sluitingsdatum is dus overschreden), waardoor
plaatsing/uitvoering onmogelijk is geworden, wordt het afgesproken
advertentietarief in rekening gebracht en eventuele gederfde inkomsten.
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6. Een plaatsingsverzoek kan niet worden gegarandeerd. Een plaatsingseis voor een
bepaalde pagina of op een bepaalde pagina kan daarentegen wel worden
gegarandeerd. Voor een plaatsingseis betaalt de adverteerder extra. Rechten met
betrekking tot een plaatsingseis kan men uitsluitend doen gelden indien hiervan,
in de door de opdrachtgever voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging,
melding wordt gemaakt.
7. De uitgever is, met opgaaf van redenen, bevoegd om advertentie(her)plaatsingen
te weigeren. In zijn algemeenheid zal de uitgever hiervan slechts gebruikmaken
indien:
- de inhoud van de advertentie niet overeenkomt met de uitgavenformule;
- de adverteerder in gebreke is gebleven ter zake betaling(en) van eerder
geplaatste advertenties.
8. De uitgever neemt de grootste zorg in acht ten aanzien van het
reproductiemateriaal. Aansprakelijkheid voor het toegezonden
reproductiemateriaal kan slechts worden aanvaard zo lang dit materiaal in bezit is
van Binnenlands Bestuur BV. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid ten
gevolge van beschadigingen en/of verlies tijdens verzending.
9. De betalingstermijn is binnen 14 dagen na datering van de factuur. Alle kosten
verbonden aan het innen van niet tijdig betaalde facturen komen ten laste van de
opdrachtgever.
10. Op alle bovengenoemde bepalingen is de redelijkheid en billijkheid van
toepassing.
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