Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
welke betrekking hebben tot de Kantlijn, een door Offsetdrukkerij Haveka
BV - gevestigd op adres: Van Hennaertweg 23, 2952 CA Alblasserdam - uitgegeven magazine.
1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De Kantlijn: een magazine dat uitgegeven wordt als onderdeel van de onderneming
Offsetdrukkerij Haveka BV, met als website: www.dekantlijn.nl, e-mail: info@dekantlijn.nl en telefoonnummer 078 888 04 42.
Afnemer: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die aan de Kantlijn opdracht heeft/hebben verstrekt tot: het vervaardigen en/of plaatsen van een advertentie en/of artikel(en) in de Kantlijn volgens overeengekomen afspraken: danwel
het uitvoeren van grafische werkzaamheden volgens overeengekomen afspraken en/
of het aankopen van producten en/of diensten volgens een overeenkomst op afstand.
Bescheiden: alle door de Afnemer aan de Kantlijn ter beschikking gestelde zaken,
waaronder gegevens, gegevensdragers, teksten en foto’s, alsmede alle in het kader
van de uitvoering van de opdracht door de Kantlijn vervaardigde gegevensdragers,
materiaal en foto’s.
Overeenkomst: elke afspraak tussen Afnemer en de Kantlijn conform hetgeen is overeengekomen.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
de Kantlijn georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt
wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Afnemer om binnen de bedenktijd af te
zien van de overeenkomst op afstand.
2. Algemeen
De Kantlijn is een magazine dat gratis verspreid wordt onder de aan de editie verbonden bewoners en ondernemers van de beschreven regio.
Door middel van advertentieverkoop zal het magazine volledig financiëel draagkrachtig zijn om de gratis verspreiding in stand te houden.
Door het aangaan van een overeenkomst met de Kantlijn wordt de Afnemer geacht
zich op de hoogte te hebben gesteld van deze algemene voorwaarden en met het
bevestigen van de overeenkomst automatisch met deze voorwaarden in te stemmen.
Offsetdrukkerij Haveka BV blijft te allen tijde bevoegd de uitgave van een magazine op
enig moment te staken. De door de Afnemer reeds vooruitbetaalde gelden worden in
dat geval (deels) gerestitueerd.
Deze algemene voorwaarden zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten.
3. Toepasselijkheid
Voordat of ten tijde dat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de Afnemer beschikbaar gesteld of schriftelijk of door
verwijzing naar de plaatsing op de website van de Kantlijn. Dit geldt ook voor de
overeenkomst op afstand. De algemene voorwaarden kunnen op verzoek van de Afnemer kosteloos worden toegezonden.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud
en de nakoming van alle tussen de Kantlijn en Afnemer gesloten overeenkomsten.
De Kantlijn sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (leverings-) voorwaarden van de
Afnemer uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Kantlijn zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze
voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.
De Afnemer aanvaardt, door het bevestigen van de overeenkomst en/of door over te
gaan tot betaling van overeengekomene, de algemene voorwaarden en verklaart zich
met de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van de Kantlijn op de juiste
wijze aan de Afnemer bekend zijn gemaakt.
4. Het aanbod
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de Afnemer mogelijk te maken.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
Als de Kantlijn gebruik maakt van afbeeldingen zijn ze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen en/of
fouten in het aanbod binden de Kantlijn niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten
en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs; in- of exclusief de belastingen; de eventuele kosten van
aflevering; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, danwel de termijn voor het
gestand doen van de prijs; de algemene voorwaarden waaraan de Kantlijn zich heeft
onderworpen en de wijze waarop de Afnemer deze langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
5. De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het
moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en de daarbij gestelde
voorwaarden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Kantlijn passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Afnemer elektronisch
kan betalen, zal de Kantlijn daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De Kantlijn zal bij de overeenkomst aan de Afnemer de algemene voorwaarden waaraan de Kantlijn zich heeft onderworpen doen toenkomen evenals de wijze waarop
de Afnemer deze langs elektronische weg kan raadplegen, met daarin opgenomen de
gegevens van de Kantlijn waar de Afnemer met klachten terecht kan; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Afnemer van het herroepingsrecht gebruik
kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.
6a. Herroepingsrecht bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heeft de Afnemer wettelijk de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen.
Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Afnemer. Tijdens deze termijn zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de
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verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover
dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien
hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking
aan de Kantlijn retourneren, conform de door haar verstrekte redelijke en duidelijke
instructies. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Afnemer. Indien de
Afnemer een bedrag betaald heeft, zal de Kantlijn dit bedrag zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending terugbetalen.
6b. Herroepingsrecht bij levering van diensten
Bij levering van diensten heeft de Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag
van het aangaan van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Afnemer zich richten naar
de door de Kantlijn bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.
6c. Uitsluiting herroepingsrecht
Indien de Afnemer niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de Kantlijn
alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld door het tijdig aanbieden
van deze voorwaarden.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: die door de
Kantlijn tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Afnemer; die
duidelijk persoons- en/of ondernemingsgebonden van aard zijn.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: waarvan de
levering met uitdrukkelijke instemming van de Afnemer is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
7. De prijs
Gedurende de in de overeenkomst vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van
de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen
als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
zijn alleen toegestaan indien de Kantlijn dit tenminste twee maanden van tevoren
vermeld aan de Afnemer; de Afnemer heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te
zeggen tenminste één maand voor de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
Alle door de Kantlijn verstrekte tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
8. Garantie producten
De Kantlijn staat ervoor in dat producten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is
geen garantie van toepassing.
Indien het product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de Afnemer recht op herstel of vervanging. De Afnemer heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De Afnemer dient dit schriftelijk binnen zeven
dagen te melden aan de Kantlijn. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van
het product door of namens de Afnemer. Tijdens deze termijn zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die
mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om het te kunnen beoordelen.
Indien hij van zijn het herstel of vervangingsrecht gebruik maakt, zal hij het product
met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele
staat en verpakking aan de Kantlijn retourneren, conform de door haar verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De wijze van terugzending valt onder de verantwoording van de Afnemer.
Indien herstel of vervanging onmogelijk is heeft de Kantlijn het recht om de overeenkomst te ontbinden en de Afnemer volledig te crediteren.
9a. Levering en uitvoering
De Kantlijn zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen van bescheiden en bij de uitvoering van overeenkomsten en bij de beoordeling
van aanvragen tot verlening van diensten.
Met inachtneming van deze algemene voorwaarden zal de Kantlijn geaccepteerde
overeenkomsten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de overeengekomen termijn uitvoeren.
De binding van de Kantlijn aan een vooraf expliciet overeengekomen termijn vervalt
indien de Afnemer daarna wijzigingen in de overeenkomst aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging de Kantlijn in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging
van de aanvankelijk aangegeven leveringstermijn.
Indien de productie vertraging ondervindt, of indien een overeenkomst niet dan wel
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan binnen
veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst bericht. De Afnemer heeft in dat
geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Kantlijn het bedrag dat de Afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van
aflevering aan de Afnemer bij de Kantlijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Indien product(en) beschadigd raakt/raken tijdens transport vanaf de Kantlijn naar
Afnemer is de aansprakelijkheid van de Kantlijn beperkt tot maximaal het bedrag dat
door de vervoerder en/of diens verzekeraar wordt vergoed.
De tarieven voor de levering van de producten van de Kantlijn zijn gebaseerd op
levering uitsluitend in Nederland.
Afnemer dient het afleveradres, hetgeen geen postbusnummer mag zijn, duidelijk en
juist door te geven aan de Kantlijn. Schade die zij lijdt ten gevolge van het doorgeven
van een fout adres door Afnemer komt volledig voor rekening en risico van Afnemer.
Het risico van verlies of beschadiging van de door de Kantlijn te leveren product gaat
over op Afnemer vanaf het moment dat het product feitelijk door Afnemer of namens
de Afnemer in ontvangst wordt genomen.
9b. Overmacht
Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst draagt
de Kantlijn er zorg voor de Afnemer zo snel mogelijk met elektronische en/of schriftelijke bevestiging op de hoogte te stellen zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.
(vervolg zie pagina 2)
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vervolg algemene voorwaarden
In geval van overmacht kan de Kantlijn, na overleg met de Afnemer, de overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de
overmachtssituatie ophoudt te bestaan.
In geval de opschorting van levering meer dan zestig dagen vertraging ondervindt, is
de Afnemer bevoegd schriftelijk aan de Kantlijn mede te delen de koopovereenkomst
als beëindigd te beschouwen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van de Kantlijn jegens de Afnemer bestaat.
Tekortkomingen van de Kantlijn in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet
aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komen.
Als overmacht en worden beschouwd de hieronder genoemde en soortgelijke omstandigheden: te late of kwalitatief onacceptabele levering van bescheiden door Afnemer; te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveranciers;
gedeeltelijke of gehele stagnatie of storing in productieapparaat, ziekte van personeel
of andere ongeregeldheden die een tijdige levering op grond van de overeenkomst
hinderen. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van de Kantlijn, staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, (concrete dreiging tot) terroristische aanslagen of oorlog, brand, natuurrampen, alsmede iedere andere situatie waarop de Kantlijn geen beslissende controle
kan uitoefenen.
Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van
de Kantlijn. De Afnemer dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld
van de Kantlijn.
De genoemde en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet
aan de Kantlijn toe te rekenen en geven Afnemer geen recht tot ontbinding van de
overeenkomst of tot schadevergoeding.
10. Duurtransacties
De Afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen
tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal
twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Afnemer de overeenkomst op afstand zal worden verlengd tot wederopzegging, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd tot wederopzegging en zal
de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal vier weken bedragen.
11. Betaling
Voor producten van algemene aard en zover niet anders is overeengekomen dienen
de door de Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum. Of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een
dienst, binnen veertien dagen na factuurdatum.
Voor producten volgens overeenkomst op afstand en zover niet anders is overeenge
komen dienen de door de Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan door
overschrijving naar een door de Kantlijn aangegeven bankrekening of via een door
de Kantlijn veilig ingesteld betalingsstysteem.
De overeengekomen prijzen voor plaatsing van advertenties worden per editie na
plaatsing afgerekend met de Afnemer waarvoor deze een factuur ontvangt welke
binnen veertien dagen na factuurdatum dienen te worden voldaan.
De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de Kantlijn te melden.
In geval van wanbetaling van de Afnemer heeft de Kantlijn behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de Afnemer kenbaar gemaakte redelijke
kosten in rekening te brengen.
De Kantlijn is gerechtigd om, indien de Afnemer in gebreke is met de nakoming van
zijn betalingsverplichtingen, de leveringen op te schorten, zelfs indien een fatale leveringstermijn is overeengekomen.
Indien adverteeder/schrijver/koper zich niet kan houden aan de overeengekomen leveringsvoorwaarden voor de aanlevering van bescheiden van een reeds gereserveerde
ruimte in het magazine van de Kantlijn, is de Kantlijn gerechtigd om de advertentiekosten volgens de overeenkomst in rekening te brengen en is de Kantlijn niet langer
verplicht de ruimte gereserveerd te houden volgens overeengekomene.
De Kantlijn hanteert als betaalmogelijkheid: ABN AMRO IBAN nummer: NL77 ABNA
0512 5860 71 ten name van Offsetdrukerij Haveka BV, inzake de Kantlijn te Alblas
serdam.

De Afnemer kan op geen enkele manier het recht verwerven buiten voorgaand beschrevene om op andere wijze te profiteren van aanbiedingen, acties en kortingen
verstrekt door de Kantlijn.
15. Kwaliteit van het product
De Kantlijn heeft zich verplicht de werkwijze en aanlevering van de producten duidelijk te beschrijven en bereikbaar te maken voor de Afnemer.
De Afnemer dient er zorg voor te dragen bekend te worden met het productieproces
en de aanlevering. Afnemer kan geen productkwaliteit aansprakelijkheid doen gelden
die voortkomt uit het gebruik en/of de toepassing van de aangeleverde informatie.
16. Bescherming van inhoud
De Afnemer is te allen tijden verantwoordelijk voor het portret- en auteursrecht van
het aangeleverde en te verwerken beeldmateriaal aan de Kantlijn: de Afnemer is te
allen tijden verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeleverde bescheiden die ter
publicatie aan de Kantlijn worden verstrekt. Schade die hierdoor aan derden ontstaat
is voor de Afnemer.
De Kantlijn is toegestaan door Afnemer aangeleverd beeldmateriaal en bescheiden te
gebruiken voor publicatie in het magazine de Kantlijn tenzij anders overeengekomen.
De door Afnemer aangeleverde bescheiden dienen van de door de Kantlijn aangeven
resolutie en afmetingen te zijn. De Kantlijn verplicht zich ertoe de Afnemer hierover
te informeren en tot het uitbrengen van eerlijk en deskundige advies.
Indien de Kantlijn extra werkzaamheden dient toe te passen op door Afnemer aangeleverde bescheiden zal de prijs hiervan op basis van nacalculatie door berekend
worden naar da Afnemer. De Kantlijn dient de afnemer hiervan vooraf op de hoogte
te stellen.
Kiest de Afnemer voor mindere kwaliteit dan de aangegeven richtlijnen door de Kantlijn dan ligt het risico op kwaliteitsverlies van het eindproduct bij de Afnemer.
Bij aanlevering van tastbare bescheiden door Afnemert verplicht de Kantlijn zich ertoe deze respectvol te behandelen. De Afnemer dient vooraf duidelijk kenbaar te
maken indien bepaalde bescheiden geretourneerd dienen te worden. Echter het risico
op beschadiging en verlies ligt bij de Afnemer.
De Kantlijn verklaart naar beste kunnen het materiaal en de bescheiden te gebruiken
voor haar productie, zonder enige garantieverplichting. Afnemer aanvaardt dat door
de productiemethode van de Kantlijn de eigenschappen van het te verveelvoudigen
materiaal mogelijk kunnen wijzigen, zoals kleur, contrast, helderheid, scherpte en grafische weergave.
De Kantlijn behoudt zich het recht voor om bescheiden van Afnemer te wijzigen en/
of te weigeren. Een opdracht van de Afnemer tot het maken plaatsen van oneerbare
en respectloze afbeeldingen wordt door de Kantlijn geweigerd.
17. Privacy Afnemer
De Kantlijn zal alle informatie betreffende Afnemer die wordt verkregen bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk behandelen en er voor
zorg dragen dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt.
De Kantlijn is niet gerechtigd de informatie die door Afnemer ter beschikking wordt
gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.
Op de verwerking van persoonsgegevens zijn de bepalingen van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.
18 Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden treden in werking vanaf 1 januari 2014. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke mochten ontstaan
naar aanleiding van (de uitvoering van) deze algemene voorwaarden zullen - voor
zover niet anders krachtens dwingend recht voorgeschreven - zijn onderworpen aan
het oordeel van een bevoegde rechter.
(Einde algemene voorwaarden)
(Aanvulling, zie pagina 3)

12. Aansprakelijkheid
De Kantlijn is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan door
onjuist verstrekte informatie door Afnemer, tenzij de onjuistheid en of onvolledigheid
voor de Kantlijn bekend was of behoorde te zijn.
13. Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij de Kantlijn, nadat de
Afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de Kantlijn ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Kantlijn binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Afnemer
een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
De Afnemer is gehouden na levering te onderzoeken of de Kantlijn de overeenkomst
deugdelijk is nagekomen. Indien het tegendeel blijkt dient de Afnemer de Kantlijn
terstond danwel binnen zeven dagen vanaf de leveringsdatum schriftelijk in kennis
te stellen.
14. Acties, aanbiedingen en kortingen
Door de Kantlijn aangeboden aanbiedingen, acties of kortingen en aangeboden actie- of kortingsbonnen zijn gebonden aan de voor de Afnemer duidelijk aangegeven
bepalingen en termijn.
De door de Kantlijn aangeboden acties, aanbiedingen, kortingen en bonnen gelden
niet in combinatie met elkaar en zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
De Afnemer kan een verkregen actie- of kortingsbon van de Kantlijn indienen op een
nieuwe overeenkomst met de Kantlijn volgens de duidelijk vermelde voorwaarden
die afgedrukt staan op de actie- of kortingsbon. De vertegenwoordige waarde of
vermelde korting op de bon wordt in mindering gebracht op de factuur waarna de
actie- of kortingsbon zijn waarde verliest. Per overeenkomst kan slechts één actie- en/
of kortingsbon door de Afnemer ingewisseld worden.
Een actie- en of kortingsbon is overdraagbaar van eigenaar tenzij anders aangegeven.
De Afnemer dient zelf zorg te dragen voor de in eigendom verkregen actie- en of kortingsbon van de Kantlijn. De Kantlijn is niet aansprakelijk voor verlies van de actie- of
kortingsbon of het gebruik van het unieke nummer door derden.
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Advertentie voorwaarden
Deze advertentie voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
welke betrekking hebben tot de Kantlijn, een door Offsetdrukkerij Haveka BV
uitgegeven magazine.
1. Algemeen
Deze advertentie voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van
de Kantlijn en van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de Kantlijn advertenties aanbiedt. Door met de Kantlijn een overeenkomst aan te gaan, doet de Afnemer
afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden.
De Afnemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de algemene
voorwaarden en advertentie voorwaarden en zal met het aangaan van de overeenkomst automatisch instemmen met deze voorwaarden.
Alle verkeer met Afnemers en bemiddelaars geschiedt conform de algemeen geldende ‘Regelen voor het Advertentiewezen’ gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissements Rechtbanken en bij de Kamers van Koophandel in Nederland.
Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten en vergissingen,
druk- en zetfouten.
2. Plaatsingsovereenkomst
De plaatsingsovereenkomst met de Kantlijn moet door de Afnemer worden ondertekend voorafgaand aan het plaatsen van de advertentie(s). Als de overeenkomst niet
ondertekend in het bezit van de Kantlijn is, houdt de Kantlijn zich het recht voor om
de advertentie niet te plaatsen.
Mondelinge of telefonische afspraken inzake de plaatsingsovereenkomst binden de
Kantlijn slechts voor zover ze zijnerzijds schriftelijk zijn bevestigd. Indien de Afnemer binnen zeven dagen na datum van deze schriftelijke bevestiging niet gereageerd
heeft, wordt de overeenkomst bindend.
Een plaatsingsovereenkomst duurt maximaal 12 achtereenvolgende kalendermaanden. Een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van
2 jaar. Bij stilzwijgen van de Afnemer zal de overeenkomst daarna worden voortgezet
voor onbepaalde tijd tot wederopzegging. De opzegtermijn na voortzetting van de
overeenkomst zal minimaal 4 weken bedragen.
Na verbreken van de contracttermijn door de Afnemer vervalt voor het recht van
plaatsing, met behoud overigens van de verplichting de eventueel resterende gecontracteerde advertentieruimte onmiddellijk te betalen, voor zover het ongebruikt blijven van die advertentieruimte niet te wijten is aan de uitgever.
Indien een advertentie wordt opgegeven ter plaatsing tot wederopzegging behoeft
de uitgever de plaatsing niet op eigen initiatief te staken indien het gecontracteerde
minimum aantal plaatsingen of afmetingen wordt overschreden. De Afnemer dient
schriftelijk opdracht te geven tot staking van de plaatsingsorder, tenminste 4 weken
voor verschijning van de volgende editie.
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7. Betalingscondities
Alle offertes zijn vrijblijvend en blijven 30 dagen van kracht.
Kosten, veroorzaakt door levering van niet-gereed advertentiemateriaal zullen tegen
kostprijs op basis van nacalculatie worden doorberekend.
De advertentie zal na plaatsing en verschijning van de desbetreffende editie van de
Kantlijn in rekening gebracht worden aan de Afnemer. Er wordt een betalingstermijn
van 14 dagen na factuurdatum gehanteerd. Alle advertenties worden berekend in overeenstemming met de prijzen die van kracht zijn op de datum van inbrengen.
Tenzij anders vermeld zijn alle tarieven per plaatsing en exclusief BTW.
Indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Kantlijn gerechtigd terstond, zonder ingebrekestelling, het volle bedrag der geplaatste en nog
te plaatsen advertenties, vermeerderd met de incassokosten, ineens van de Afnemer
op te vorderen en de verdere plaatsing van de advertenties op te schorten, totdat betaling is verkregen. Dit zal overigens nimmer tot gevolg hebben dat de Afnemer
ontheven is van zijn contractuele verplichtingen. Indien de Kantlijn deze vordering
in handen geeft van een rechtskundige of incassobureau wordt het verschuldigde
bedrag verhoogd met 15% als vergoeding van de buitengerechtelijke kosten, welke
daardoor ontstaan, doch tenminste met € 50,-.
De Kantlijn behoudt zich het recht voor de prijs van lopende plaatsingsovereenkomsten te verhogen. De Afnemer heeft in dit geval het recht zijn overeenkomst te annuleren.
Iedere Afnemer heeft recht op een gratis digitaal bewijsnummer. Extra papieren exemplaren worden in rekening gebracht.
8. Slotbepaling
Deze advertentievoorwaarden treden in werking vanaf 1 januari 2014. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) deze
advertentievoorwaarden zullen - voor zover niet anders krachtens dwingend recht
voorgeschreven - zijn onderworpen aan het oordeel van een bevoegde rechter.

(Einde advertentievoorwaarden)

3. Aansprakelijkheid
De Kantlijn is niet aansprakelijkheid voor de inhoud van advertenties en voor eventuele schadelijke gevolgen voor de Afnemer van niet, niet tijdig of niet goede plaatsing van advertenties.
De Kantlijn wordt full collor gedrukt in CMYK. De Kantlijn is derhalve niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen van de kleuren van het originele materiaal. De Afnemer
draagt de verantwoordelijkheid om het advertentiemateriaal aan te leveren in overeenstemming met onze richtlijnen, tenminste 6 weken (4 weken voor drukgereed
materiaal) voor verschijning van de volgende editie.
In geval van het niet op tijd aanleveren van het advertentiemateriaal, behoudt de
Kantlijn zich het recht voor om de advertentie niet te plaatsen. Desondanks zal de
advertentieruimte worden doorberekend tot een minimum van 50% van het overeengekomen bedrag.
4. Fouten in advertentiemateriaal
Indien er sprake is van fouten in het drukgereed advertentiemateriaal dient de Afne-mer
zelf zorg te dragen voor een nieuwe PDF die voldoet aan de richtlijnen van de Kantlijn.
De Kantlijn accepteert geen aansprakelijkheid voor mondeling overgebrachte correcties. Al het advertentiemateriaal dient binnen de gestelde termijn digitaal toegezonden te worden.
Kosten, veroorzaakt door levering van niet gereed advertentiemateriaal zullen tegen
kostprijs worden doorberekend.
Er zal geen vermindering van de advertentiekosten worden toegekend in het geval dat
de Kantlijn geen schuld heeft aan het ontstaan van een fout. De Kantlijn aanvaardt
geen verantwoordelijkheid voor fouten in advertenties waarvoor het materiaal niet
op tijd is ingediend.
Voor fouten die niet zijn veroorzaakt door de Afnemer, zal een vermindering van de
prijs worden berekend in overeenstemming met de vermindering van de waarde van
de advertentie. In geen geval kan een tegemoetkoming hoger zijn dan de kostprijs
van de advertentie.
Klachten dienen binnen veertien dagen na factuurdatum door de Kantlijn worden
ontvangen.
5. Annulering
Annulering van een advertentie dient minimaal vier weken voor de uiterste aanleverdatum van het advertentiemateriaal schriftelijk te worden doorgegeven aan de Kantlijn. In geval van een te late annulering worden de van de advertentiekosten volgens
de overeenkomst doorberekend.
De Afnemer kan in mindering van de plaatsingsovereenkomst uitsluitend advertenties
of ingezonden mededelingen plaatsen, betrekking hebbende op zijn eigen bedrijf,
c.q. filialen of dochterondernemingen.
Indien advertentiemateriaal van gereserveerde advertenties later dan de daarvoor gestelde inzendtermijn binnenkomt bij de Kantlijn, wordt 100% van de oorspronkelijke
plaatsingskosten van de gereserveerde plaatsruimte aan de Afnemer doorberekend.
In afwijking van bovengenoemde doorberekening behoudt de Kantlijn het recht voor
de door te late inzending van het advertentiemateriaal niet benutte gereserveerde
plaatsruimte, zonder bericht aan de Afnemer, aan het eind van de plaatsingsovereenkomst alsnog op te nemen.
6. Voorbehoud
De Kantlijn is gerechtigd bepaalde ter plaatsing opgegeven advertenties te weigeren
wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van betaling, strijd met eigen belangen of een andere reden van principiële aard.
De Kantlijn behoudt zich het recht voor om advertenties te weigeren of zich te onthouden van plaatsing, ook als de betreffende advertentie in eerste instantie geaccepteerd was of eerder geplaatst is geweest, in het geval dat de advertentie naar de
inschatting van de Kantlijn gezien kan worden als redactioneel materiaal.
De Kantlijn behoudt zich het recht voor de verschijningsdata en verschijningsfrequentie van haar edities te veranderen. De contractomvang van het plaatsingsovereenkomst blijft gehandhaafd.
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