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1.

DEFINITIES

1.1

In deze Algemene Voorwaarden betekent:

“Aanvullende Diensten”

alle andere werkzaamheden of andere prestaties dan de
Diensten die Jaarbeurs verricht;

“Adverteerder”

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Jaarbeurs
de Overeenkomst heeft gesloten;

“Advertentie”

de reclameboodschap(pen), in het formaat dat is
gespecificeerd in de Overeenkomst, die het doel hebben
de producten of diensten van Adverteerder te promoten;

"Algemene Voorwaarden"

de onderhavige advertentievoorwaarden van Jaarbeurs;

"AVG"

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU)
2016/679;

"Diensten"

het tonen van de Advertentie(s) op de Locatie(s)
gedurende een of meer Slot(s) binnen een Tijdsblok
gedurende de Periode;

"Ingangsdatum"

de overeengekomen datum waarop de Advertentie voor de
eerste keer getoond zal worden;

"Intellectuele Eigendomsrechten"

alle rechten van intellectuele of industriële eigendom,
waaronder
begrepen
octrooirechten,
merkrechten,
modelrechten, auteursrechten, databankrechten, knowhow en rechten voortvloeiende uit de Handelsnaamwet;

"Jaarbeurs"

de besloten vennootschap, Jaarbeurs B.V., statutair
gevestigd aan Jaarbeursplein 6, 3521AL te Utrecht,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer
30149551;

“Locatie(s)”

de door partijen in de Overeenkomst overeengekomen
locatie(s) waarop een Advertentie getoond kan worden;

“Overeenkomst”

de overeenkomst Digital Advertising tussen Jaarbeurs en
Adverteerder, waarop de Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn en waarin de Diensten die worden geleverd
door Jaarbeurs aan Adverteerder nader zijn gespecificeerd;

“Periode”

de in de Overeenkomst overeengekomen periode waarin
de Advertentie op de Locatie(s) gedurende een of meer
Slot(s) binnen een Tijdsblok wordt getoond;
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“Slot(s)”

de in de Overeenkomst overeengekomen tijdsperiode
binnen een Tijdsblok waarbinnen een Advertentie getoond
kan worden;

“Technische Specificaties”

de technische specificaties waaraan een Advertentie moet
voldoen om te kunnen worden getoond op de Locatie(s),
zoals aangeleverd door Jaarbeurs en welke van tijd tot tijd
kunnen wijzigen;

“Tijdsblok”

de in de Overeenkomst overeengekomen periode waarin
de Advertentie op de Locatie(s) gedurende een of meer
Slot(s) wordt getoond; en

“Vertrouwelijke Informatie”

alle gegevens waarvan partijen redelijkerwijs behoren te
weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, waaronder in
ieder geval: (a) de informatie valt die door één van de
partijen als vertrouwelijk is aangeduid; en (b) de
prijsinformatie, werkwijze, methoden en technieken van
Jaarbeurs, voor zover dit niet openbaar is gemaakt door
Jaarbeurs.

1.2

Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst betekent:
a)

“schriftelijk” ook elektronische communicatie via e-mail, internet;

b)

een verwijzing naar een artikel, een verwijzing naar een artikel in de Algemene
Voorwaarden; en

c)

een datum of termijn met betrekking tot uitvoering van de Diensten, geen fatale
termijn.

2.

TOEPASSELIJKHEID

2.1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met
betrekking tot de levering van de Diensten tussen Jaarbeurs en Adverteerder.

2.2.

Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
schriftelijk zijn overeengekomen.

3.

OFFERTES

3.1.

Alle offertes van Jaarbeurs zijn vrijblijvend, tenzij door Jaarbeurs schriftelijk anders is
aangegeven.

3.2.

Adverteerder staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan
Jaarbeurs verstrekte gegevens op basis waarvan Jaarbeurs haar aanbieding heeft gebaseerd.
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4.

ADVERTENTIE

4.1.

Jaarbeurs zal zich inspannen om gedurende de Periode de Diensten te leveren.

4.2.

Partijen zullen elkaar redelijke medewerking verlenen opdat partijen kunnen voldoen aan hun
verplichtingen onder de Overeenkomst.

4.3.

Om Jaarbeurs in staat te stellen haar Diensten te leveren, zal Adverteerder uiterlijk vijf (5)
werkdagen voor Ingangsdatum de Advertentie aanleveren conform de Technische
Specificaties.

4.4.

Jaarbeurs streeft ernaar om binnen twee (2) werkdagen te testen of de door Adverteerder
aangeleverde Advertentie voldoet aan de Technische Specificaties. Indien de aangeleverde
Advertentie niet voldoet aan de Technische Specificaties zal Jaarbeurs Adverteerder daarvan
op de hoogte stellen en, indien mogelijk, gelegenheid geven om de gebreken te herstellen.
Echter, Adverteerder erkent en accepteert dat indien Jaarbeurs twee (2) dagen voor de
Ingangsdatum geen Advertentie heeft ontvangen die voldoet aan de Technische Specificaties,
Jaarbeurs haar Diensten mogelijk niet kan uitvoeren. In dat geval blijft Adverteerder de tussen
partijen overeengekomen vergoeding verschuldigd aan Jaarbeurs.

4.5.

De lay-out, het ontwerp en de inhoud van de Advertentie blijft te allen tijde de
verantwoordelijkheid van Adverteerder. Adverteerder vrijwaart en stelt Jaarbeurs schadeloos
voor aanspraken van derden met betrekking ter zake van alle schade die is geleden in verband
met de lay-out, het ontwerp en de inhoud van de Advertentie.

4.6.

Het staat Jaarbeurs vrij om een Advertentie niet te tonen om voor haar moverende redenen.
Jaarbeurs zal in elk geval geen Advertentie tonen die illegaal en/of onrechtmatig is of naar het
oordeel van Jaarbeurs moreel of ethisch standpunt beledigend is. Jaarbeurs streeft ernaar om
binnen twee (2) werkdagen na aanlevering van een Advertentie de Adverteerder ervan op de
hoogte te stellen dat Jaarbeurs de Advertentie niet zal tonen. Indien Adverteerder niet tijdig
een nieuwe Advertentie aanlevert conform artikel 4.3 blijft Adverteerder de tussen partijen
overeengekomen vergoeding verschuldigd aan Jaarbeurs.

4.7.

Adverteerder erkent en accepteert dat Jaarbeurs de Diensten niet exclusief aan Adverteerder
levert en dat op de Locatie(s) gedurende het overeengekomen Tijdsblok en Slot ook
advertenties van andere adverteerders kunnen worden getoond.

4.8.

Jaarbeurs streeft naar een redelijke beschikbaarheid van de Advertentie op de Locatie(s)
gedurende een Slot(s). Echter, beperkingen, gebreken en onderbrekingen kunnen zich
voordoen en zijn geen tekortkoming. Jaarbeurs zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk de
Diensten te hervatten.
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4.9.

Jaarbeurs is nimmer verplicht aan een verzoek tot het verlenen van Aanvullende Diensten te
voldoen en Jaarbeurs kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst
wordt gesloten.

5.

VERGOEDING

5.1.

Adverteerder betaalt aan Jaarbeurs het bedrag zoals overeengekomen tussen partijen in de
Overeenkomst.

5.2.

Alle tussen partijen overeengekomen vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en
andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle vergoedingen zijn in
euro’s

5.3.

en

de

verschuldigde

bedragen

zullen

in

euro’s

voldaan

worden.

In geval van een Overeenkomst waarin sprake is van door de Adverteerder te betalen
periodiek vervallende bedragen, geldt dat Jaarbeurs gerechtigd is door middel van een
schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie (3) maanden de geldende
vergoeding aan te passen.

5.4.

Jaarbeurs is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen vergoeding door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan de Adverteerder aan te passen voor prestaties die, volgens de
desbetreffende planning c.q. volgens de Overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip
dat tenminste drie (3) maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

5.5.

Indien de Adverteerder niet akkoord gaat met de in artikel 5.25.3 en 5.4 vermelde aanpassing
van de vergoeding is de Adverteerder gerechtigd binnen zeven (7) werkdagen na de in die
artikelen bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de
kennisgeving van Jaarbeurs genoemde datum van inwerkingtreding van de aanpassing van
de vergoeding.

5.6.

Alle facturen zullen door de Adverteerder worden betaald overeenkomstig de op de factuur
vermelde betalingscondities. Bij het ontbreken van specifieke condities zal de Adverteerder
binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het volledige factuurbedrag betalen.

5.7.

Indien de Adverteerder de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt, zal de Adverteerder, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het
openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.

5.8.

Indien de Adverteerder na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de
vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Adverteerder naast het alsdan
verschuldigde totale bedrag vermeerderd met genoemde administratiekosten tevens
gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten,
waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde
kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening
anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
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5.9.

Adverteerder is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening
van verschuldigde bedragen.

6.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

6.1.

De Overeenkomst strekt niet tot overdracht van enige Intellectuele Eigendomsrechten.

6.2.

Adverteerder geeft Jaarbeurs en de door haar ingeschakelde derden, het recht om de
Intellectuele Eigendomsrechten op een Advertentie te gebruiken voor zover dit noodzakelijk
is om de Diensten te leveren.

6.3.

Adverteerder vrijwaart en stelt Jaarbeurs schadeloos voor alle aanspraken van derden tot
vergoeding van schade uit hoofde van de Overeenkomst, onder meer uit hoofde van een
(gestelde) inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van die derden, daaronder begrepen
indien de aanspraak veroorzaakt wordt door het tonen van de Advertentie door Jaarbeurs
conform de Overeenkomst of anderzijds is veroorzaakt door het verlenen van de Diensten.

7.

PERSOONSGEGEVENS/PRIVACY

7.1.

In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zullen partijen persoonsgegevens
verwerken. Daarbij gelden partijen als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin
van de AVG.

7.2.

Adverteerder zal alle persoonsgegevens die hij verwerkt in het kader van de Overeenkomst in
overeenstemming met de toepasselijke Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op het
gebied van bescherming van persoonsgegevens verwerken. Daarbij draagt Adverteerder er
zorg voor dat hij Jaarbeurs uitsluitend die persoonsgegevens verstrekt die Jaarbeurs op grond
van deze regelgeving, waaronder de AVG en Uitvoeringswet op de AVG, mag ontvangen.
Adverteerder staat er voor in dat eventuele persoonsgegevens op Advertenties op grond van
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG, getoond mogen worden door
Jaarbeurs conform de Overeenkomst.

7.3.

Adverteerder zal geen beeldmateriaal verwerken in de advertentie waarbij natuurlijke
personen herkenbaar in beeld zijn gebracht, tenzij hij daarvoor expliciete toestemming in
overeenstemming met de AVG heeft verkregen van de betrokkene(n). Adverteerder zal
betrokkenen informeren over zijn verwerking van hun persoonsgegevens conform artikel 13
en 14 AVG.

7.4.

De wijze waarop Jaarbeurs de persoonsgegevens verwerkt die Adverteerder aan Jaarbeurs
heeft verstrekt is te lezen in het privacy statement van Jaarbeurs. Dit privacy statement kan
worden geraadpleegd via www.jaarbeurs.nl/privacystatement.

7.5.

Indien Adverteerder niet in overeenstemming handelt met de toepasselijke wet- en
regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens of met deze bepaling is
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Adverteerder aansprakelijk voor alle kosten en schade die Jaarbeurs daardoor lijdt.
Adverteerder vrijwaart Jaarbeurs voor boetes en/of dwangsommen van de Autoriteit
Persoonsgegevens en/of andere bevoegde autoriteiten die aan Jaarbeurs worden opgelegd
en/of voor schadeclaims van betrokkenen of derden, indien deze zijn toe te rekenen aan
Adverteerder.
8.

VERTROUWELIJKHEID

8.1.

Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle Vertrouwelijke Informatie die zij van
de andere partij ontvangen, tenzij de eerste partij:
a)

schriftelijke toestemming van de andere partij heeft gekregen om de betreffende
informatie aan een derde te verstrekken; of

b)

op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of
in verband met een wettelijke verplichting, verplicht wordt informatie aan derden te
verstrekken.

8.2.

Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen
ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

9.

LOOPTIJD EN BEËINDIGING

9.1.

De Overeenkomst komt tot stand op de datum waarop beide partijen de Overeenkomst
hebben ondertekend.

9.2.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de Periode en eindigt van rechtswege na afloop van
de Periode. Deze beëindiging laat onverlet de verplichting van Adverteerder uitvoering te
geven aan alsdan lopende niet afgewikkelde verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

9.3.

Onverminderd hetgeen bepaald in artikel Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.2, kan
Jaarbeurs de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk
opzeggen, indien:
a)

Adverteerder - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend;

b)

ten aanzien van Adverteerder faillissement wordt aangevraagd;

c)

de onderneming van Adverteerder wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten
behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen; of

d)
9.4.

de beslissende zeggenschap over de onderneming van Adverteerder wijzigt.

Jaarbeurs is bij beëindiging van de Overeenkomst door Adverteerder nimmer tot enige
restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

9.5.

Ieder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst op grond van de wet te ontbinden. Indien
Adverteerder op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de
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Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Jaarbeurs
voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de
Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van
het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de
ontbinding direct opeisbaar.
10.

AANSPRAKELIJKHEID

10.1.

Jaarbeurs is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door
Adverteerder, diens personeel of bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door
diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij haar ter zake opzet of grove
nalatigheid kan worden verweten.

11.

OVERMACHT

11.1.

In de Overeenkomst heeft overmacht de betekenis die daaraan is gegeven onder artikel 6:75
Burgerlijk Wetboek en voor zover daaronder niet reeds begrepen, (burger)oorlog,
oorlogsgevaar, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, regelgeving van lokaal- en nationaal
niveau

welke

de

uitvoering

van

de

Overeenkomst

(tijdelijk)

onmogelijk

maakt,

transportmoeilijkheden, de annulering van (de reservering van de locatie van) een event,
brand, elektriciteit storingen, storingen in software en andere ernstige storingen in het bedrijf
van Jaarbeurs of diens leveranciers.
11.2.

Indien Jaarbeurs haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van
overmacht worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Jaarbeurs weer in
staat is de Overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren.

11.3.

Wanneer de overmacht langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben partijen het
recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen bepaald in
artikel 9.4 en 9.5 is in een dergelijk geval van overeenkomstige toepassing.

12.

OVERIGE

12.1.

Adverteerder garandeert dat zij het recht heeft en volledig is gemachtigd om de Overeenkomst
te sluiten, de rechten die hierin voorkomen te verlenen, en haar verplichtingen hieronder
volledig na te komen.

12.2.

Jaarbeurs is gerechtigd een derde in te schakelen voor de levering van Diensten.

12.3.

Adverteerder is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een
derde te verkopen en/of over te dragen. Jaarbeurs is gerechtigd haar aanspraken op betaling
van vergoedingen aan een derde over te dragen.
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12.4.

Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

12.5.

Jaarbeurs behoudt zich het recht voor om op elk moment deze Algemene Voorwaarden te
wijzigen.

13.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13.1.

De Overeenkomsten tussen Jaarbeurs en Adverteerder worden beheerst door Nederlands
recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

13.2.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter te Midden-Nederland.
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