ALGEMENE VOORWAARDEN

1.

2.

3.

4.

5.

De volgende bepalingen regelen de uitvoering van advertenties. Elke
andersluidende voorwaarde in bestellingen van advertenties of op
bestelbonnen wordt als onbestaande beschouwd, zonder dat deze
betwist dient te worden. Voor elke afwijking van de onderhavige
bepalingen is het schriftelijk akkoord van de “de uitgever” vereist.
AANSPRAKELIJKHEID - 1.1. “De uitgever” heeft het recht om boven of
onder elke advertentie een nummer of een teken te plaatsen of om op
een andere manier duidelijk aan te geven dat het om een advertentie
gaat. 1.2. “De uitgever” heeft altijd het recht om, wanneer hij hierom
gevraagd wordt, de identiteit van de opdrachtgever mee te delen. 1.3.
De advertenties verschijnen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid
van de opdrachtgever. De opdrachtgever is als enige aansprakelijk
voor eventuele schade aan derden door de inhoud of de vorm van de
advertentie. “De uitgever” heeft steeds het recht de opdrachtgever te
betrekken in elke procedure die ingeleid zou worden te zijnen laste
door een derde naar aanleiding van de publicatie van de advertentie.
De betaling van de opgelopen gerechtskosten naar aanleiding van een
dergelijke procedure kan verhaald worden op de opdrachtgever. “De
uitgever” zal de terugbetaling door de opdrachtgever eisen van elk
bedrag waartoe “de uitgever” veroordeeld zou worden als vergoeding
van schade naar aanleiding van de inhoud of de vorm van de
advertentie, alsook van de gerechtskosten die “de uitgever” zou
moeten betalen naar aanleiding van een dergelijke procedure. Als de
advertentie fotomateriaal bevat, wordt verondersteld dat de
opdrachtgever van de gefotografeerde personen en van de fotograaf
de toelating heeft verkregen om dit materiaal te gebruiken in de
advertentie. In het algemeen verbinden de klanten zich ertoe houder
te zijn van de reproductierechten van documenten, logo’s, tekeningen,
enz. die zij ons voor publicatie aanleveren. 1.4. Indien naar aanleiding
van een vordering tot staking of andere procedure, een gerechtelijk
bevel wordt afgeleverd voor de invoeging van een gecorrigeerde tekst
of desgevallend de publicatie van een uittreksel of de volledige tekst
van een vonnis, dan zal de opdrachtgever van de betwiste opdracht
de kosten voor de opgelegde publicatie dienen te betalen tegen de
normale tariefvoorwaarden. 1.5. Indien een advertentie aanleiding
heeft tot een recht van antwoord, heeft “de uitgever” het recht om te
beslissen of al dan niet een gevolg zal worden gegeven aan dit recht
van antwoord. De adverteerder is in ieder geval verplicht om de
advertentieruimte die wordt ingenomen door dit recht van antwoord te
betalen tegen de normale tariefvoorwaarden.
RECHT VAN WEIGERING – “De uitgever” kan de publicatie of de
voortzetting ervan weigeren, opschorten of stopzetten zonder dat een
vergoeding verschuldigd is aan de adverteerder, aan de
opdrachtgever of aan een derde, ook al werd de bestelling van de
advertentie aanvaard of reeds in uitvoering gebracht, indien de
reclame of advertentie in strijd zou zijn met de openbare orde, de
goede zeden, de ethische gedragscodes inzake reclame, het editoriaal
of commercieel project van het medium of waarvan de inhoud van
aard zou zijn om de aansprakelijkheid van “de uitgever” in te roepen
tegenover derden. Deze weigering wordt schriftelijk meegedeeld aan
de opdrachtgever.
AANSPRAKELIJKHEID
VAN
DE
TUSSENPERSOON – Elke
tussenpersoon, al dan niet handelaar, is aansprakelijk voor de
advertenties en publicaties die hij laat plaatsen alsook voor de
betaling ervan, ook wanneer de factuur aan derden werd gericht. Hij
dient deze te betalen op het eerste verzoek en zal pas bevrijd worden
van betaling wanneer het bewijs van betaling door hem of door een
derde wordt geleverd.
ANNULATIE - OPSCHORTING – Verzoeken tot niet-publicatie of
annulatie van de advertenties kunnen slechts aanvaard worden indien
“de uitgever” deze ten minste twee volledige werkdagen voor de
aanvang van de druk ontvangt. Deze termijn wordt op minimaal acht
dagen gebracht voor advertenties die op speciale pagina’s moeten
worden gedrukt. Dit soort verzoeken dient altijd schriftelijk en
gedateerd te worden overgemaakt.
SPECIFICATIE - 5.1. “De uitgever” heeft het recht om overeenkomstig
de tariefvoorwaarden een hogere prijs aan te rekenen voor inlassingen
op specifieke datums of op specifieke plaatsen van de krant. 5.2. De
inlassing op een specifieke plaats, een bepaalde datum of de
exclusiviteit van kleur op de pagina kan niet worden gegarandeerd.
Alle instructies in die zin worden gelijkgesteld met gewone voorkeuren
waarmee in de mate van het mogelijke rekening wordt gehouden. In
geen geval kan het feit dat niet aan deze voorkeuren werd voldaan,
aanleiding geven tot het recht op schadevergoeding of
prijsvermindering. 5.3. Wanneer de adverteerder vraagt om een
advertentie nog slechts in één enkele krant of één enkele editie te
publiceren, terwijl de gevraagde inlassing bedoeld was voor meerdere
kranten of edities, dan dient hij de in de tariefvoorwaarden vastgelegde
prijs te betalen zonder aanspraak te kunnen maken op een korting.
5.4. Behoudens andersluidende overeenkomst staat het “de uitgever”
vrij om de lettertypes en de paginaopmaak te kiezen.

6. MATERIAAL - 6.1. Het te gebruiken materiaal moet binnen de in de
tariefvoorwaarden vastgelegde termijn toekomen op het kantoor van
de krant. 6.2. De adverteerder moet drukklaar materiaal aanleveren
dat voldoet aan de bijzondere eisen van het drukprocedé. De
illustratie, de tekst en eventueel het sleutelnummer vormen een
geheel. “De uitgever” heeft het recht om materiaal te weigeren waarvan
de kwaliteit of esthetiek te wensen overlaat. Vergissingen of fouten
naar aanleiding van onvolledig, minderwaardig of niet-conform
materiaal kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding,
prijsvermindering of nieuwe inlassing. Als de klant geen gebruiksklaar
materiaal levert, worden realisatiekosten aangerekend. De krant is niet
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aansprakelijk voor vergissingen in reclamemateriaal indien dit voor druk
werd goedgekeurd door de adverteerder, indien het per telefoon, fax of
mondeling werd meegedeeld, indien het onvolledig, slecht geschreven
of slecht opgesteld is. De krant wijst elke aansprakelijkheid af met
betrekking tot de vertaling en de opmaak van advertenties in andere
talen dan die van de krant. 6.3. “De uitgever” kan niet aansprakelijk
worden gesteld in geval van verlies of schade naar aanleiding van het
aangeleverde materiaal. 6.4. Het materiaal wordt gedurende zes
maanden na de inlassing ter beschikking gehouden van de adverteerder.
Na deze termijn wordt het vernietigd.
7. BEWIJSNUMMER – De opdrachtgever ontvangt 1 exemplaar van de
editie van de krant waarin zijn advertentie is verschenen, behalve voor
advertenties in rubrieken van minder dan 50 mm/kol. Elk bijkomend
bewijsnummer wordt in rekening gebracht.
8. TARIEVEN - 8.1. De advertenties worden ingelast tegen het tarief dat
geldig is op het moment van de inlassing. “De uitgever” heeft het recht
om het tarief van de advertentie en/of de kolombreedte op elk moment
te wijzigen. 8.2. De reproductie- of opmaakkosten zijn ten laste van de
adverteerder.
9. BETALINGSVOORWAARDEN - 9.1. De opmaak of aanvaarding van
wissels leidt niet tot schuldvernieuwing. De facturen zijn betaalbaar op
de zetel van de krant, taksen ten laste van de opdrachtgever, netto en
zonder korting, met uitsluiting van elke wisselbrief behoudens
andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst. 9.2. De advertentie dient
vooraf betaald te worden behoudens uitdrukkelijke afwijking. In geval
van afwijking kan een voorschot worden geëist. Bovendien kan de
betalingstermijn niet worden verlengd tot meer dan dertig dagen vanaf
de verzending van de factuur. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag
behoudt de krant zich het recht voor om de lopende reclame op te
schorten zonder voorafgaande kennisgeving noch schadevergoeding en
onder voorbehoud van haar rechten. 9.3. Facturen die niet betaald zijn
op hun vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling
vermeerderd met 15% met een minimum van 150,00 euro, alsook met
wettelijke intresten berekend op het factuurbedrag vanaf de
vervaldatum van de factuur.
10. WIJZIGINGEN – Als de gereserveerde ruimte te klein is om het
aangeleverde tekst- en beeldmateriaal te bevatten, wordt ze
overeenkomstig aangepast. De minimale karaktergrootte bedraagt
evenwel 6,5 punten en de minimale letterbreedte bedraagt 6 punten,
waardoor de gebruikte ruimte groter kan zijn dan de gereserveerde
ruimte. De prijs wordt bepaald door de effectief gepubliceerde ruimte.
11. VERTALINGEN - 11.1. “De uitgever” heeft steeds het recht om de in een
andere taal dan die van de krant opgestelde advertenties te vertalen.
Voor vertalingen uit andere talen dan die van de krant, wordt een
vergoeding aangerekend. 11.2. “De uitgever” kan er evenwel voor kiezen
de advertentie niet te vertalen en de vertaling aan de opdrachtgever te
vragen. 11.3. “De uitgever” kan in geen geval aansprakelijk worden
gesteld of verplicht worden tot een prijsvermindering in geval van fouten
in het taalgebruik van een advertentie die opgesteld was in een andere
taal dan die van de krant of die vertaald werd door “de uitgever”.
12. KLACHTEN - 12.1. Klachten zijn niet ontvankelijk: - indien ze niet binnen
vijf werkdagen na het verschijnen van de advertentie worden ingediend
per brief gericht aan het kantoor van de krant; - indien de adverteerder
het ontwerp of de proef van de advertentie voor druk goedkeurde; indien het order per telefoon, fax of mondeling werd overgemaakt, indien
het slecht leesbaar is geschreven of slecht opgesteld. 12.2. Kennelijke
fouten, drukfouten, de slechte kwaliteit van de weergave van de tekst
en/of de afbeelding kunnen in geen geval, onder voorbehoud van
opzettelijke fout, aanleiding geven tot schadevergoeding of een
prijsvermindering. 12.3. Er is geen enkele schadevergoeding of
prijsvermindering verschuldigd indien de oplage van de krant werd
verlaagd om redenen buiten de wil van “de uitgever” om. 12.4. Klachten
met betrekking tot facturen moeten schriftelijk worden ingediend binnen
14 dagen na de datum van verzending van de factuur, met vermelding
van de datum en het nummer van de factuur, op het kantoor van de krant,
op straffe van onontvankelijkheid. 12.5. De eventuele aansprakelijkheid
van “de uitgever” in hoofde waarvan en om welke reden ook, is tegenover
de opdrachtgever in ieder geval beperkt tot het verschuldigde bedrag
voor de inlassing van de advertentie.
13. DOMICILIËRING VAN DE ADVERTENTIES - 13.1. De adverteerder kan de
anonimiteit behouden en antwoorden op de advertentie die hij laat
inlassen, laten richten aan de krant. In dit geval worden de antwoorden
gedurende twee weken na de laatste inlassing ter beschikking gehouden
van de adverteerder of op zijn verzoek verzonden op zijn kosten. Na deze
termijn behoudt de krant zich het recht voor deze correspondentie te
vernietigen. Reclamedrukwerk wordt nooit doorgestuurd aangezien ze
niet het door de adverteerder verwachte antwoord vormen, maar een
reclame voor rekening van derden. 13.2. Indien de opdrachtgever geen
woonplaats heeft in België, heeft “de uitgever” het recht om bij het
plaatsen van de bestelling te vragen dat een verantwoordelijke wordt
aangeduid met woonplaats in België.
14. OVERMACHT – Omstandigheden zoals een staking, een overstroming,
een brand en gelijksoortige gebeurtenissen worden beschouwd als
overmacht van zodra ze de uitvoering van de bestelling vertragen of
verhinderen. “De uitgever” dient geen bewijs te leveren van het
onvoorzienbare
of
onvermijdbare
karakter
van
dergelijke
omstandigheden.
15. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT - 15.1. Het Belgisch
recht is in ieder geval van toepassing. 15.2. Elke betwisting tussen de partijen
die niet in der minne kan worden geregeld, wordt voorgelegd aan de bevoegde
rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de
vennootschap.

WETBOEK VRIJSTELLING BTW
= Dienst benut binnen de EU door een btw-plichtige afnemer Art 21, §3, 7° van het Wetboek
= Dienst benut buiten de EUR Art 21, §3, 7° van het Wetboek
= Internationale organisaties Art 42, §3, 3° van het Wetboek
= Diplomatieke zendingen en consulaire posten Art 42, §3, 1° van het Wetboek
= Personeel van buitenlandse diplomatieke zendingen of consulaire posten Art 42, §3, 2° van het Wetboek
= Bewijsstukken omzendbrief btw nr. 82 15/12/1970

