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1.  Definities
Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon die, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van of volmacht aan een 

derde, een Advertentieovereenkomst aangaat met de Uitgever.

Advertentie: iedere (commerciële of promotionele) uiting die door Adverteerder voor publicatie in één of meer 

 Uitgaven van de Uitgever wordt aangeboden.

Advertentiemateriaal: het voor de vervaardiging en publicatie van de Advertentie benodigde materiaal.

Advertentieovereenkomst: een overeenkomst tussen de Adverteerder en Uitgever waarbij de Adverteerder door 

 middel van het plaatsen van één of meerdere Advertenties met ingang van de overeengekomen datum en voor de 

 overeengekomen duur de verplichting aangaat een minimum bedrag te besteden en daartegenover recht heeft op de 

overeengekomen Advertentieruimte tegen het overeengekomen tarief.

Advertentieorder: een opdracht tot plaatsing van (een) Advertentie(s), al dan niet vallend binnen de Advertentieover-

eenkomst.

Uitgave: de offline of online communicatiemedia van de Uitgever betreffende hockey.nl die  worden gebruikt voor 

 publicatie van redactionele en journalistieke inhoud van Uitgever en van derden, alsmede voor de commerciële 

 exploitatie van Advertenties. 

Uitgever: de eigenaar en exploitant van hockey.nl, zijnde de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)
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2.  Toepassing voorwaarden
 1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding van advertentieruimte op de Uitgave en 

maken integraal deel uit van de door Adverteerder met Uitgever ter zake af te sluiten advertentieovereen-

komsten. 

 2.  Behoudens indien en voor zover Uitgever expliciet andersluidende bepalingen dan wel algemene voorwaar-

den van Adverteerder uitdrukkelijk heeft aanvaard, gelden slechts de algemene voorwaarden van Uitgever en 

worden algemene voorwaarden van Adverteerder uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 3.  Indien en voor zover vast komt te staan dat op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep 

kan worden gedaan, dan komt dan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijke over-

eenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De geldigheid van de overige 

bepalingen blijft tevens onverlet. 

 4.  Uitgever is gerechtigd de inhoud van deze algemene advertentievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. In een 

dergelijk geval zal Adverteerder tijdig en schriftelijk worden geïnformeerd over dergelijke wijzigingen. Met 

het blijven afnemen van advertentieruimte door de Adverteerder na wijziging en kennisgeving van de alge-

mene voorwaarden, wordt de Adverteerder geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard, tenzij Adverteerder 

uitdrukkelijk binnen 10 werkdagen na de datum van kennisgeving bezwaar heeft aangetekend.

3.  Advertentieovereenkomst algemeen
 1.  Alle aanbiedingen van Uitgever zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld in de 

 aanbieding. De Advertentieovereenkomst komt tot stand na ondertekening door Adverteerder en Uitgever.

 2.  Uitgever gaat pas over tot het plaatsen van een advertentie na ontvangst van de door Adverteerder 

 ondertekende Advertentieovereenkomst. 

 3.  Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat er voldoende advertentie-

ruimte beschikbaar is op de Uitgave op het moment van totstandkoming van de advertentieovereenkomst.

 4.  Een Advertentieovereenkomst eindigt automatisch nadat het afgesproken aantal views is gehaald of wanneer 

de overeengekomen looptijd is verstreken.  

4.  Advertenties
 1.  Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden Advertenties.

 2.  Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet, overige regelgeving (waaronder de 

Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden. Ook mag de inhoud geen inbreuk maken 

op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Adverteerder vrijwaart uitgevertegen alle aanspraken 

van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door Uitgever geleden of te lijden schade.

 3.  Uitgever is gerechtigd - ook bij een lopende overeenkomst - bepaalde ter plaatsing opgegeven advertenties 

om haar moverende redenen te weigeren dan wel plaatsing op te schorten. Zulks kan onder meer geschie-

den wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling dan wel 

 evidente strijd met de eigen, redelijke belangen van Uitgever. 

 4.  Uitgever behoudt zich het recht voor de inhoud, vorm en het formaat van Advertenties naar eigen inzicht en 

naar redelijkheid te wijzigen zonder dat Adverteerder recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een 

gedeelte van) de met die Advertentie gemoeide prijs.

 5.  Uitgever kan nadere regels stellen aan de vorm en inhoud van het (audio-)visuele materiaal, zoals grenzen 

aan de grootte en maximale duur.

 6. Uitgever heeft het recht om een Advertentie(order) zonder opgave van redenen te weigeren.

 7. Uitgever verleent geen exclusiviteit tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
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5.  Aanlevering Advertentiemateriaal
 1.  Adverteerder dient het Advertentiemateriaal voor de overeengekomen datum en conform de overeengeko-

men specificaties aan te leveren. Adverteerder draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de 

Advertentie(s), ongeacht hoe Adverteerder deze aanlevert.

 2.  Als naar het oordeel van Uitgever het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of 

beschadigd is ontvangen, vervalt voor de Adverteerder het recht op plaatsing, zulks onverminderd de gehou-

denheid van Adverteerder om te voldoen aan de overeengekomen financiële verplichtingen.

 3.  Uitgever zal het ontvangen Advertentiemateriaal met zorg behandelen, maar is niet aansprakelijk voor even-

tuele beschadiging, verlies of het op andere wijze onbruikbaar worden van het Advertentiemateriaal.

 4.   De Adverteerder staat er voor in dat digitaal aangeleverd Advertentiemateriaal veilig is en geen virussen, 

Trojaanse paarden, wormen of andere programma’s bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan 

de computersystemen, computerprogramma’s of Uitgaven van Uitgever. De Adverteerder staat er tevens 

voor in dat hij bij online aanlevering geen gebruik maakt van apparatuur en/of programmatuur die de norma-

le werking van de Uitgaven van Uitgever kan verstoren, noch gegevens verzendt die door hun omvang en/of 

eigenschappen de infrastructuur van de Uitgaven van Uitgever onevenredig zwaar belasten.

 5.   Uitgever streeft er naar het aangeleverde Advertentiemateriaal zo goed mogelijk weer te geven in de Uitga-

ve. Uitgever kan echter geen exacte reproductie garanderen en de Adverteerder dient rekening te houden 

met druk- en kleurafwijkingen.

 6.   Uitgever staat niet in voor de kwaliteit van de weergave van een Advertentie in de Uitgave.

 7.   Uitgever heeft het recht het Advertentiemateriaal na voltooiing van de Advertentieovereenkomst te 

 vernietigen of (indien sprake is van digitaal materiaal) te wissen.

 8.   Alle (intellectuele) eigendomsrechten op het door of namens Uitgever vervaardigd Advertentiemateriaal 

berusten bij Uitgever.

 9.   Correcties worden door Uitgever geaccepteerd en uitgevoerd indien en voor zover dit naar de mening van 

Uitgever redelijkerwijs mogelijk is.

6.  Tarieven en betaling
 1.  Het in verband met een Advertentieovereenkomst verschuldigde tarief is door Uitgever bepaald aan de hand 

van de tariefkaart en eventuele kortingen.

 2.  Uitgever heeft gedurende de looptijd van een Advertentieovereenkomst het recht de tarieven van de 

tariefkaart te wijzigen. Deze wijzigingen hebben alleen effect op nog te plaatsen advertenties. Uitgever zal 

 dergelijke tariefswijzigingen aan Adverteerder kenbaar maken.

 3.  Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 4.  Facturering van een Advertentieovereenkomst geschiedt in de regel na elke plaatsing van een Advertentie. 

Uitgever is gerechtigd vooruitbetaling te vorderen en/of in gedeelten te factureren

 5.  Adverteerder verplicht zich verschuldigde bedragen die in verband met de Advertentieovereenkomst zijn 

gemaakt binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, tenzij op de factuur een afwijkende betaalter-

mijn is vermeld.

 6.  Alle ((buiten)gerechtelijke) kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen voor 

rekening van Adverteerder, waarbij de buitengerechtelijke kosten op tenminste 15% van de verschuldigde 

hoofdsom, vermeerderd met rente, worden gesteld, met een minimum van € 40 voor rubrieksadvertenties en 

€ 150 voor overige advertenties. 
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7.  Algemeen, impressies 
 1.  Voor het vaststellen van de door Adverteerder verschuldigde vergoeding voor de prestatie van de Adverten-

tie wordt gebruik gemaakt van een meetsysteem van de Uitgever. 

 2.  Uitgever spant zich er voor in de Advertentie te publiceren gedurende de gehele overeengekomen publica-

tieperiode zoals omschreven in artikel 3 lid 4. Uitgever garandeert echter niet dat de Advertentie ononder-

broken, storingvrij en/of foutloos wordt gepubliceerd dan wel dat de uitgave te allen tijde toegankelijk is. 

Uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschik-

baar zijn van de Uitgave.

 3.  Uitgever is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, de Uitgave (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/

of het gebruik ervan te beperken indien zulks naar haar redelijke oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het 

kader van het benodigde onderhoud van de Uitgave.

8.  Annulering
 1.  Als Adverteerder een Advertentieorder annuleert, is Uitgever gerechtigd een naar zijn oordeel redelijk bedrag aan 

Adverteerder in rekening te brengen, tot maximaal het volledige met de betreffende Advertentie(order) gemoeide 

bedrag.

 2. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden.

 3.  De door Uitgever gemaakte kosten in verband met specifieke eisen aan de Advertentie komen in geval van 

annulering altijd volledig voor rekening van de Adverteerder.

 4.  Een annulering op grond van dit artikel bevrijdt Adverteerder niet van (overige) verplichtingen van Adver-

teerder zoals overeengekomen in het Advertentieovereenkomst.  

9.  Tekortkoming, aansprakelijkheid, opschorting
 1.  Als Adverteerder tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst, is 

Uitgever gerechtigd om de uitvoering van de Advertentieovereenkomst voor de duur van de tekortkoming op 

te schorten.

 2.  Indien na schriftelijke ingebrekestelling door Uitgever, binnen de door Uitgever gestelde termijn de Adver-

teerder niet alsnog aan zijn verplichtingen voldoet, is Uitgever gerechtigd om de Advertentieovereenkomst 

geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overschrijding van een fatale termijn (zoals een betaalter-

mijn), is Adverteerder automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.

 3.  Opschorting of ontbinding van de zijde van de Uitgever ontslaat Adverteerder niet van de verplichting tot 

betaling van de volledige vergoeding uit hoofde van de Advertentieovereenkomst. Opschorting, ontbinding 

of andere beëindiging van de  Advertentieovereenkomst laat voorts onverlet dat Adverteerder Uitgever 

 vergoedt voor de gevolgen daarvan of in verband met de daardoor geleden schade.

 4.  Indien komt vast te staan dat Uitgever aansprakelijk is vanwege het toerekenbaar niet, niet tijdig of niet juist 

uitvoeren van advertentieplaatsingen, is haar aansprakelijkheid te allen tijde en met inachtneming van het 

hierna volgende beperkt tot het bedrag waarvoor de opdracht dan wel het niet of niet juist uitgevoerde deel/

periode van de opdracht is aangenomen, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van de 

zijde van Uitgever. De aansprakelijkheid van Uitgever is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuur-

waarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Uitgever is nimmer 

aansprakelijk voor enige indirecte schade, winstderving of gevolgschade. 
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 5.  Uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van advertenties inclusief foto- en/of ander 

beeldmateriaal. Opdrachtgever vrijwaart Uitgever in en buiten rechten voor alle gevolgen, zowel financiële 

als andere, uit de plaatsing van advertentie voortvloeien. Het risico voor fouten in relatie tot de wijze van 

terbeschikkingstelling van het advertentiemateriaal en het daartoe gehanteerde communicatiekanaal liggen 

bij Adverteerder.

 6.  Alle situaties van overmacht ontslaan Uitgever van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, 

zolang de desbetreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding is in dergelijke 

gevallen uitgesloten. 

10.  Derden
 1.  Uitgever en Adverteerder kunnen bij de uitvoering van de Advertentieovereenkomst naar eigen inzicht 

 derden inschakelen.

 2.  Adverteerder is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Advertentie-

overeenkomst. Als Adverteerder op eigen naam maar ten behoeve van een derde een Advertentieovereen-

komst is aangegaan, staat Adverteerder ervoor in, dat deze derde de bepalingen van de Advertentieovereen-

komst aanvaardt en naleeft.

 3.  Als een derde een Advertentieovereenkomst afsluit in naam en voor rekening van een Adverteerder, dan 

moet deze derde op verzoek van Uitgever kunnen aantonen dat hij bevoegd is om te handelen in naam en 

voor rekening van deze Adverteerder. 

11.  Redactionele onafhankelijkheid en content van derden
 1.  De redactie van de Uitgave waarin de Advertentie wordt geplaatst is volledig onafhankelijk in de beslissingen 

die zij neemt omtrent de inhoud van de publicatie. Uitgever is uit hoofde van de Advertentieovereenkomst 

dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele kosten of schade aan de kant van Adverteerder 

als gevolg van de inhoud van de publicatie. 

 2.  Evenmin is Uitgever aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van Adverteerder veroorzaakt door 

content die door derden in de Uitgave wordt geplaatst. 

12.  Afwijking en wijziging Voorwaarden
 1.  Eventuele afwijkingen of aanvullingen op de Advertentieovereenkomst en deze Voorwaarden zijn slechts 

geldig als deze uitdrukkelijk, vooraf en schriftelijk door ons zijn bevestigd.

 2.  Uitgever heeft het recht om deze Algemene Advertentievoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 3.  Tenzij anders aangegeven treden de gewijzigde Advertentievoorwaarden in werking op de datum waarop ze 

worden gepubliceerd op de uitgave. Met ingang van bedoelde datum zijn de gewijzigde Voorwaarden tevens 

automatisch van toepassing op alle bestaande Advertentieovereenkomsten.

 4.  Uitgever is te allen tijde gerechtigd Advertentieovereenkomsten tussentijds geheel of gedeeltelijk te beëindi-

gen indien Uitgever besluit de exploitatie te staken van één of meer (onderdelen van de) Uitgaven waarop de 

Advertentieovereenkomst betrekking heeft. 

13.  Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1.  Op de Advertentieovereenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 2.  Eventuele geschillen die voortvloeien uit de Advertentieovereenkomst worden in de eerste instantie bij 

 uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.


