Algemene voorwaarden Enricommunicatie
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Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen ENRICOMMUNICATIE (verder: de
Uitgever) en zijn Klanten (verder: de Klant).
Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien de Uitgever gebruik maakt van derden.
Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk zijn vastgelegd.
Offertes en aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van de Uitgever zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 2 maanden.
De Uitgever kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele heffingen van overheidswege.
Uitvoering van de overeenkomst
De Uitgever zal zich inspannen zijn dienstverlening optimaal uit te voeren en publicaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen te stellen.
De Klant dient ervoor te zorgen dat het te publiceren materiaal tijdig, compleet en zonder fouten wordt aangeleverd.
Het materiaal dat door de Klant is aangeleverd, hoeft niet aan de Klant te worden geretourneerd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Het door de Klant aangeleverde materiaal dient vrij te zijn van rechten van derden, tenzij de Klant gerechtigd is het materiaal met de rechten van
derden te gebruiken voor doeleinden zoals o.a. publicatie.
Het aangeleverde materiaal mag op geen enkele wijze in strijd zijn met de wet, inbreuk maken op de goede zeden en/of discriminerend zijn.
Wordt aan de leden b, d en e niet of niet voldoende voldaan dan heeft de Uitgever het recht om het materiaal niet te publiceren, zonder dat dit
kan leiden tot aansprakelijkheid van de Uitgever, dan wel de Klant ontslaat van zijn (betalings)verplichtingen. De Klant is gehouden alle schade en
kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze leden, aan de Uitgever te vergoeden.
De Uitgever heeft te allen tijde het recht om materiaal te weigeren, in welk geval de Klant het recht heeft om binnen de tussen partijen afgesproken deadline vervangend c.q. aangepast materiaal aan te leveren.
De Uitgever heeft te allen tijde het recht om uitgaven en / of plaatsing van het materiaal uit te stellen, zonder dat de Uitgever hiervoor aansprakelijk is.
Voor de publicatie
Door de Uitgever wordt aan de Klant tijdig voor de publicatie een proefdruk toegezonden.
Pas nadat de Klant de proefdruk heeft geaccordeerd zal de Uitgever tot publicatie overgaan.
Indien de Klant niet uiterlijk binnen 3 dagen schriftelijk op de proefdruk heeft gereageerd, dan wordt de Klant geacht akkoord te zijn met de
proefdruk.
Na de accordering kan de Klant geen aanspraak maken op vergoeding van de schade en/of kosten die zijn ontstaan door eventuele gebreken in de
definitieve versie (o.a. tekstfouten en/of fouten in de afbeeldingen).
Na de publicatie
Indien de definitieve publicatie op de essentiële punten afwijkt van de proefdruk, dan dient de Klant dit binnen 1 week na publicatie schriftelijk aan
de Uitgever te melden.
Bij gegrondheid van klacht – dit ter beoordeling aan de Uitgever - zal het materiaal in de eerst volgende publicatie opnieuw worden geplaatst op
kosten van de Uitgever.
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Derden
De Uitgever is bevoegd om derden in te schakelen en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Klant te aanvaarden.
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Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de Uitgever is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van de Uitgever ter zake wordt uitgekeerd.
Indien de aansprakelijkheid van de Uitgever niet of niet volledig door de verzekeraar is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van de Uitgever beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag waarop het tekortkomen van de uitgever betrekking heeft, en in ieder geval tot maximaal een bedrag van € 5.000,- .
De Uitgever is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade.
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Overmacht
Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: het onverwachts uitvallen van de Uitgever, bedrijfsstoornis, transportproblemen, stroomstoornis,
staking, uitsluiting, belemmerende overheidsmaatregelen e.d., ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden bij wie de Uitgever eventuele diensten betrekt of een gevolg zijn van de door de derde genomen maatregelen
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Intellectuele eigendommen
Alle intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot o.a. concepten, (digitale) ontwerpen, afbeeldingen, teksten etc., berusten bij de Uitgever.
De Klant en/of derde erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Dit betekent onder andere dat de Klant de concepten,
(digitale) ontwerpen, afbeeldingen etc. niet mag gebruiken, tenzij de Uitgever hiervoor schriftelijk zijn toestemming heeft gegeven.
Voor elke verrichte handeling in strijd met dit artikel verbeurt de Klant aan de Uitgever een direct opeisbare boete van € 5.000,- per handeling en
€ 450,- per dag voor zover de inbreuk niet wordt opgeheven, onverminderd het recht van de Uitgever op volledige schadevergoeding.
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10. Tarieven, kosten en betaling
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De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Gegeven kortingen vervallen als niet aan de kortingsvoorwaarden is voldaan.
Bij een niet tijdige betaling heeft de Uitgever het recht om niet tot publicatie over te gaan, zonder dat dit de Klant ontslaat van zijn betalingsverplichtingen en zonder dat de Uitgever aansprakelijk is voor de eventuele schade die de Klant hierdoor lijdt.
Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is de wettelijke handelsrente
verschuldigd.
Alle kosten die door de Uitgever moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Klant.
Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het door de Klant verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,-.
Het is de Klant niet toegestaan om te verrekenen, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

11. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

Op de rechtsverhouding tussen de Uitgever en de Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Breda; niettemin heeft de Uitgever het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de Klant.

12. Overige bepalingen
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De Uitgever is te allen tijde gerechtigd zijn prijzen en tarieven te wijzigen.
De Uitgever heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant heeft in dat geval het recht
reeds gegeven opdrachten, voorzover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te annuleren binnen 8 dagen na deze wijziging.
Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 52155943.

