
Algemene voorwaarden voor advertenties op www.RegioPurmerend.nl  

Artikel 1: Begripsomschrijvingen  

1.1: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

• RegioPurmerend.nl is een initiatief van Regio Media; 
• Contractant: degene met wie Regio Media een overeenkomst inzake een advertentie op 

RegioPurmerend.nl is aangegaan, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn; 
• Overeenkomst: de afspraken inzake een advertentie, die zijn vastgelegd in een daartoe bestemd 

formulier en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;  
• Advertentie: het geheel van de in de overeenkomst afgesproken verschillende soorten uitingen op 

RegioPurmerend.nl 
  
Artikel 2: De overeenkomst 

2.1: Aanvang en duur van de overeenkomst  
De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten indien de door de contractant voor akkoord getekende order of 
een vergelijkbaar schriftelijk bericht van de contractant door Regio Media is ontvangen. De overeenkomst 
eindigt op het moment dat de overeengekomen plaatsingsperiode is verstreken.  

Artikel 3: Inhoud en het ontwerp van de advertentie  

3.1:  Regio Media behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren.  

3.2:  In ieder geval zal Regio Media advertenties weigeren die niet in overeenstemming zijn met de 
Nederlandse Code voor het Reclamewezen.  

3.3:  De contractant staat ervoor in dat zijn advertentie(s) niet in strijd is (zijn) met de Nederlandse Code voor 
het Reclamewezen en aanvaardt alle aansprakelijkheid bij plaatsing van de advertentie op Regio Media.  

3.4:  De contractant staat ervoor in dat op geen enkele wijze inbreuk wordt gedaan op rechten van derden door 
publicatie van een advertentie op RegioPurmerend.nl  

3.5:  De contractant hoort te zorgen voor een tijdige en correcte aanlevering van het advertentiemateriaal. 
Indien het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen, 
vervalt voor de contractant het recht op plaatsing. De contractant dient dan nog steeds aan al zijn financiële 
verplichtingen te voldoen.  

Artikel 4: Uitvoering  

4.1:  Regio Media is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst naar haar keuze door derden te laten 
verrichten.  

4.2:  De drukproef kan in kleurzetting en formaat afwijken van de afbeelding op RegioPurmerend.nl 

Artikel 5: Verlenging van de overeenkomst  

5.1: Verlenging van de overeenkomst is mogelijk en geschiedt voor een nieuwe aansluitende periode, indien de 
contractant zulks schriftelijk of door middel van een verzoek daartoe via e-mail aan Regio Media kenbaar 
maakt. Dit verzoek tot verlenging van de overeenkomst dient uiterlijk dertig dagen voor het einde van de duur 
van de overeenkomst door Regio Media te zijn ontvangen. Regio Media behoudt zich het recht voor een 
dergelijk verzoek tot verlenging van de overeenkomst zonder opgave van redenen te weigeren. Regio Media 
stuurt de contractant dan binnen zeven dagen nadat het verzoek aan haar is gedaan, schriftelijk een afwijzing.  

Artikel 6: Wijzigingen van de advertentie  

6.1: Een advertentie kan door middel van een schriftelijk verzoek van de contractant aan Regio Media of met 
een verzoek daartoe via e-mail eenmaal per maand kosteloos worden gewijzigd. Voor extra wijzigingen worden 
de dan geldende tarieven in rekening gebracht.  
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Artikel 7: Aansprakelijkheid  

7.1:  Regio Media aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de contractant geleden schade die het gevolg 
is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis. De aansprakelijkheid van Regio 
Media is in alle gevallen beperkt tot maximaal de waarde van de factuur van dat gedeelte van de 
overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit. Elke aansprakelijkheid van Regio Media voor 
bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, 
gemiste besparingen of verlies van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten, met uitzondering in geval van opzet 
of grove schuld.  

7.2:  De contractant is jegens Regio Media aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit enige inbreuk op 
industriële en/of intellectuele eigendomsrechten in verband met de in zijn opdracht vermelde advertentie en zal 
Regio Media vrijwaren tegen alle aanspraken en schadevorderingen van derden ter zake van een dergelijke 
inbreuk.  

Artikel 8: Overmacht  

8.1 Indien er sprake is van overmacht, is Regio Media jegens de contractant niet aansprakelijk voor de niet 
nakoming van de overeenkomst. Indien naar het oordeel van Regio Media de overmacht van tijdelijke aard zal 
zijn, heeft Regio Media het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de 
omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Regio Media is gerechtigd betaling te 
vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de 
overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.  

Artikel 9: Tarieven/betaling  

9.1:  De contractant is aan Regio Media de bedragen verschuldigd volgens de overeengekomen tarieven zoals 
vermeld in de overeenkomst.  

9.2:  Betaling vindt plaats middels automatische incasso, 8 dagen na plaatsing op RegioPurmerend.nl of via een 
factuur op dag 1 van plaatsing met een betalingstermijn van 14 dagen. 
9.3:  Indien de automatische incasso om welke reden dan ook, niet uitvoerbaar is, wordt de contractant geacht 
van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat Regio Media gehouden is haar daartoe nader op enige wijze in 
gebreke te stellen, en komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten, alsmede de wettelijke rente en de 
buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de contractant. De buitengerechtelijke inningskosten 
bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van Euro 125,00. 

9.4:  Ingeval de contractant ten aanzien van een of meerdere termijnen in verzuim verkeert, is Regio Media 
gemachtigd al het uit hoofde van gemelde overeenkomst verschuldigde, dientengevolge eveneens alle 
toekomstige termijnen, ineens en in totaal op te eisen en in te vorderen, en daarbij gebruik te maken van haar 
opschortingsrechten, derhalve zonder verplicht te zijn harerzijds uitvoering te geven aan verdere inhoud van de 
overeenkomst.  

9.5:  Indien de contractant, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel, van rechtswege in verzuim is, 
alsmede in het geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke 
overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de contractant, is Regio Media gerechtigd om 
zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden en vervalt elke aanspraak op de betreffende advertentieruimte(n), zulks zonder dat Regio Media tot 
enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd het recht van Regio Media op schadevergoeding.  
9.6:  Indien in de overeenkomst een betaling in termijnen (of betalingsregeling) is overeengekomen, is Regio 
Media gerechtigd het overeengekomen totaalbedrag ineens op te eisen, indien de contractant in verzuim is een 
termijn tijdig te voldoen. Een contractant is in dit geval in verzuim na een schriftelijke ingebrekestelling.  

9.7: Indien bij automatische incasso het bedrag gestorneerd wordt, wordt Euro 10,00 administratiekosten in 
rekening gebracht.  

Artikel 10: Communicatie via e-mail  

10.1: Alle bevestigingen, waaronder orderbevestigingen, goedkeuringen en andere communicatie vindt plaats 
via de e-mail. Daarbij accepteert Regio Media uitsluitend e-mail van die persoon (personen) bij de contractant 
die op de orderbevestiging vermeld staat (staan) als bevoegd om via e-mail met Regio Media te communiceren. 
De contractant vrijwaart Regio Media voor alle gevolgen, die voortvloeien uit het feit dat een ander dan de 
bevoegde persoon (personen) namens hem of haar een e-mail heeft verstuurd.  

ALGEMENE VOORWAARDEN - REGIO PURMEREND - versie 22 november 2016



Artikel 11: Wijziging van de voorwaarden, de tarieven en de hoeveelheid advertenties  

11.1:  Deze algemene voorwaarden, alsmede de in artikel 9 bedoelde tarieven, de totale hoeveelheid en 
formaten van de advertenties op RegioPurmerend.nl kunnen door Regio Media worden gewijzigd. Advertenties 
op de homepage, regionieuws en foto & video kunnen rouleren met andere advertenties.  
11.2:  De wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten en overeenkomsten, welke 
overeenkomstig artikel 5 van deze algemene voorwaarden, worden verlengd.  

11.3:  Wijzigingen worden uiterlijk 30 dagen voor het intreden van de wijziging aan de contractant bekend 
gemaakt op het adres dat wordt vermeld in de overeenkomst, tenzij schriftelijk een adreswijziging is 
doorgegeven.  

Artikel 12: Algemene voorwaarden van de contractant  

12.1 De eigen voorwaarden van de contractant welke zij van toepassing zou wensen te verklaren op de tussen 
partijen totstandgekomen overeenkomsten zijn niet van toepassing, tenzij Regio Media deze voorwaarden, 
geheel dan wel gedeeltelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.  

Artikel 13: Slotbepalingen  

13.1:  Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

13.2:  Alle geschillen die mochten voortvloeien uit de overeenkomsten zullen, voor zover niet in der minne op 
te lossen, worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Zaandam
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