MT MediaGroep B.V.
Algemene voorwaarden
A.

Algemene bepalingen

A1.

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Uitgever: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MT
MediaGroep B.V., gevestigd te Amsterdam;
Afnemer: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Uitgever een overeenkomst
heeft gesloten;
Overeenkomst: Een (schriftelijke) overeenkomst tussen Uitgever en Afnemer,
waarbij Uitgever zich verplicht aan Afnemer een of meer Producten of Diensten te
leveren tegen betaling door Afnemer van de daarvoor geldende vergoeding;
Diensten: Werkzaamheden die Uitgever in opdracht en/of ten behoeve van Afnemer
verricht;
Product: Een Folioproduct, een Elektronisch Product, een Evenement of enige zaak,
alsmede combinaties daarvan, die door Uitgever aan Afnemer wordt geleverd.
Folioproduct: Een onderling samenhangende hoeveelheid Content in gedrukte vorm
inclusief eventuele Afleveringen;
Digitaal Product: Een onderling samenhangende hoeveelheid Content in digitale of
elektronische vorm, inclusief eventueel daarbij behorende Updates;
Content: Werken, geschriften, informatie of ander materiaal, in welke vorm dan ook
door Uitgever uitgegeven of ter beschikking gesteld;
Abonnement: Overeenkomst op grond waarvan Uitgever periodiek Content en/of
Afleveringen en/of Updates aan Afnemer verschaft;
Online-terbeschikkingstelling: Het door Uitgever aan Afnemer bieden van toegang
tot Content via een elektronisch communicatienetwerk;
Evenement: Evenement, beurs, congres of tentoonstelling door de Uitgever en/of in
opdracht van Afnemer georganiseerd, zoals nader omschreven in afdeling F.
Advertentie:
Reclame uiting, zoals nader omschreven in afdeling B.

A2.
1.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten en
diensten van Uitgever en op alle overeenkomsten tussen Uitgever en Afnemer.
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene
voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,
zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
Met betrekking tot een aantal specifieke producten en diensten zijn in deze algemene
voorwaarden bijzondere bepalingen opgenomen (onder B tot en met F). Deze
algemene bepalingen (A) zijn naast de bijzondere bepalingen van toepassing. Voor
zover de inhoud van de aanvullende bepalingen strijdig is met het algemene gedeelte
van deze algemene voorwaarden prevaleert het gestelde in de bijzondere
bepalingen.

2.

3.
4.
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A7.
1.
2.

Totstandkoming overeenkomst
Aanbiedingen en offertes van Uitgever zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel
uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald.
Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Afnemer een opdracht heeft
gegeven aan en/of een bestelling heeft geplaatst bij Uitgever en Uitgever de opdracht
en/of bestelling schriftelijk heeft aanvaard.
Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van Afnemer
zoals deze door Uitgever is ontvangen en aanvaard als juist.
Afnemer aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling, inschrijving
dan wel verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.
Tarieven/prijzen
Levering van producten en diensten geschiedt tegen de op het moment van de
totstandkoming van de Overeenkomst door Uitgever gehanteerde prijzen en tarieven.
Uitgever behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde
prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze door Uitgever worden
ingevoerd.
Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en exclusief transport- of
verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Facturen en betaling
Uitgever is gerechtigd een product te factureren bij of na de verzending of onlineterbeschikkingstelling van het product. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen,
is Uitgever gerechtigd diensten te factureren nadat de hierop betrekking hebbende
overeenkomst tot stand is gekomen.
Facturen dienen door Afnemer te worden voldaan op de wijze als aangegeven op de
factuur en binnen de termijn als aangegeven. Indien geen betalingstermijn is vermeld
dan geldt een betalingstermijn van dertig dagen.
Voor specifieke diensten geldt een afwijkende betalingstermijn, indien aangegeven in
de hierop betrekking hebbende bijzondere bepalingen (B tot en met F).
Bij niet tijdige betaling is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is
Uitgever gerechtigd de wettelijke rente en/of buitengerechtelijke kosten in rekening te
brengen, conform het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”
van 27 maart 2012 of een hiervoor in de plaats tredende regeling.
In geval Afnemer in verzuim is met betaling en/of de nakoming van enige andere op
haar rustende verplichting, is Uitgever gerechtigd verdere leveranties respectievelijk
verrichting van werkzaamheden en/of diensten op te schorten.
Uitgever heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel
zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.
De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of
verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.
Het is Afnemer, zonder toestemming van Uitgever, niet toegestaan enige
vordering van Uitgever op Afnemer te verrekenen met een vordering van Afnemer op
Uitgever, uit welke hoofde dan ook.
Betalingen door Afnemer aan Uitgever strekken in de eerste plaats tot voldoening
van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste
openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien Afnemer vermeldt dat de betaling
betrekking heeft op een latere factuur.
Levering
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn door Uitgever gehanteerde
leveringstermijnen streeftermijnen en geen fatale termijnen.
Uitgever zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst een
aanvang maken met de levering van de producten of diensten, indien het product
althans voorradig is en aanvang van de diensten mogelijk is.
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3.

Uitgever is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens Afnemer op te
schorten, zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van
enige met Uitgever bestaande rechtsverhouding heeft voldaan

A8
1.

Diensten
Uitgever zal zich inspannen de diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval
overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
Indien is overeengekomen dat de diensten in fasen zullen worden verleend, is
Uitgever gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren
uit te stellen totdat Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde
persoon, zal Uitgever steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of
meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
Indien Uitgever op verzoek of met voorafgaande instemming van Afnemer
werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang
van de overeengekomen diensten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties
door Afnemer aan Uitgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van
Uitgever. Uitgever is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en
kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt
gesloten.
Afnemer aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 4 het
overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Diensten kan
verschuiven.

2.

3.

4.

5.

A9.
1.

2.

3.

4.
5.

A.10
1.

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de
overeenkomst die niet aan een partij kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten
is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor haar rekening komt.
In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door
Afnemer besteld product tijdelijk niet meer voorradig is, is Uitgever na schriftelijke
mededeling aan Afnemer gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met
de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt. Na ontvangst van de
hiervoor bedoelde mededeling is Afnemer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig
schriftelijk ontbonden te verklaren.
In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid
waarop Uitgever of Afnemer geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die
de levering of terbeschikkingstelling van producten respectievelijk de verrichting van
werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, daaronder begrepen de situatie
dat een product is uitverkocht en herdruk niet plaatsvindt, is Uitgever respectievelijk
Afnemer gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
In geval van overmacht kan Afnemer geen vergoeding van door hem geleden schade
van Uitgever vorderen.
Indien Uitgever, op het moment van ontbinding van de overeenkomst, reeds
gedeeltelijk heeft gepresteerd en aan deze gedeeltelijke prestaties komt zelfstandige
waarde toe, dan is Uitgever gerechtigd om hiervoor een redelijke vergoeding in
rekening te brengen bij Afnemer.
Reclames en klachten; retourzendingen
Afnemer dient klachten over de geleverde of ter beschikking gestelde producten
binnen tien werkdagen na levering of ter beschikkingstelling schriftelijk en met
duidelijke omschrijving van de klachten aan Uitgever mee te delen, bij gebreke
waarvan elke aanspraak jegens Uitgever vervalt ter zake van gebreken in de
geleverde of ter beschikking gestelde producten.
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Tenzij anders overeengekomen, is Afnemer uitsluitend gerechtigd producten
aan Uitgever retour te zenden, indien aan Afnemer andere dan de door hem bestelde
en/of beschadigde producten zijn geleverd of ter beschikking zijn gesteld.
Door Afnemer retour te zenden producten dienen in een deugdelijke verpakking te
worden geretourneerd, onder schriftelijke opgave van redenen van retourzending,
tenzij vooraf anders is overeengekomen.
Na ontvangst van de retour gezonden producten zal Uitgever, indien deze de
retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog deugdelijke producten
leveren of ter beschikking stellen.
Eigendomsvoorbehoud en risico
Indien en voor zover Afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn
(betalings)verplichtingen jegens Uitgever uit hoofde van enige Overeenkomst,
behoudt Uitgever zich de eigendom voor van alle aan Afnemer geleverde of ter
beschikking gestelde Ppoducten.
De door Uitgever aan Afnemer geleverde of ter beschikking gestelde producten zijn
vanaf het moment van feitelijke aflevering of terbeschikkingstelling aan Afnemer
volledig voor diens rekening en risico.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten,
ter zake van door Uitgever aan Afnemer geleverde producten en diensten komen
uitsluitend toe aan Uitgever.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever is het Afnemer
verboden door Uitgever aan Afnemer geleverde content en/of product en/of resultaat
van door Uitgever geleverde diensten, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen,
openbaar te maken of te wijzigen.
Afnemer erkent de intellectuele eigendomsrechten van Uitgever als bedoeld in lid 1
en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op
straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete van €. 5.000,= voor elke
overtreding of elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van
Uitgever op nakoming en/of schadevergoeding en/of winstafdracht.
Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten als bedoeld in lid 1
of aanduiding van merken of handelsnamen van Uitgever of derden, aangebracht in
of op aan hem geleverde of ter beschikking gestelde producten en/of aan hem uit
hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door Uitgever ter
beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest
ruime betekenis, te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.
Aansprakelijkheid
Ofschoon Uitgever de uiterste zorg nastreeft met betrekking tot de inhoud van de
door haar geleverde producten en/of diensten, kan voor de afwezigheid van
eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet worden ingestaan.
De totale aansprakelijkheid van Uitgever wegens toerekenbare tekortkoming in de
verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe
schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (excl.
BTW). Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een
looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het
totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één kalenderjaar. In geen
geval zal de totale vergoeding voor directe schade per jaar echter meer bedragen
dan € 100.000,= (honderdduizend euro).
Aansprakelijkheid van Uitgever voor indirecte schade, daaronder mede begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie,
is uitgesloten.
Afnemer kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
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A.14
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A.15
1.

2.

een met Uitgever gesloten overeenkomst slechts inroepen, indien Uitgever ondanks
schriftelijke deugdelijke ingebrekestelling door Afnemer toerekenbaar tekortschiet in
de nakoming van enige op hem rustende verplichting. De ingebrekestelling dient een
zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde
Uitgever in staat te stellen daarop adequaat te reageren.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
Uitgever meldt.
Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de
toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.
Afnemer vrijwaart Uitgever voor alle aanspraken van derden terzake van door
Uitgever geleverde en of ter beschikking gestelde producten of verrichte
werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze
aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Uitgever
en Afnemer bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.
Beperkingen/of uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de
schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Uitgever of van door haar
ingeschakelde derden.
Beëindiging van de overeenkomst
Uitgever heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang
door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden indien:
 Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in
de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
 aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of
Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Afnemer een verzoek tot
toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Afnemer onder
curatele of bewind wordt gesteld;
 ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van
substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt
gehandhaafd;
 Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins
liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Uitgever ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.
In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Afnemer aan Uitgever
verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
Uitgever is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens Afnemer
nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht
van Uitgever op volledige schadevergoeding wegens schending door Afnemer van
zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd Uitgever overigens terzake
toekomende rechten.
overige bepalingen
Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de tussen Uitgever en Afnemer
gesloten overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden zullen worden geacht
behoorlijk te zijn gedaan, indien deze zijn verzonden per aangetekende post met
bericht van ontvangst of telefax aan de partij voor wie deze zijn bestemd naar het
adres waar deze blijkens de inschrijving in het Handelsregister is gevestigd, danwel
haar laatst bekende adres zoals door haar medegedeeld aan Uitgever.
Uitgever is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de met Afnemer gesloten
overeenkomst(en) over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als
bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW dan wel aan rechtsopvolgers, door welke
overdracht Uitgever uit zijn verplichtingen jegens Afnemer zal zijn ontslagen. Afnemer
is verplicht op eerste verzoek van Uitgever alle door Uitgever voor bedoelde
overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.
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3.

4.

Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever niet
toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de met Uitgever gesloten
overeenkomst (en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Uitgever en
Afnemer) en/of deze algemene voorwaarden aan derden over te dragen of rechten
ten gunste van derden met een beperkt recht.
Deze algemene voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van Uitgever aan
Afnemer worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na deze
mededeling zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing vanaf de dag
van de mededeling op alle nieuwe tussen partijen te sluiten overeenkomsten en op
alle tussen partijen geldende en nog lopende overeenkomsten, voor zover deze
worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

A.16 Toepasselijk recht en geschillen
1.
Op deze algemene voorwaarden en door Uitgever met Afnemer gesloten
Overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van
het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).
2.
Geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met door Uitgever met Afnemer
gesloten overeenkomst(en), zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Amsterdam, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten

B.

Advertentieplaatsingen

B.1
1.

Toepasselijkheid
De onder B vermelde bepalingen zijn van toepassing indien Uitgever ten behoeve
van Afnemer het plaatsen van advertenties verzorgt.

B.2
1.

Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA)
Op alle overeenkomsten tussen Uitgever en Afnemer met betrekking tot
advertentieplaatsingen (daaronder begrepen alle overeenkomsten met adverteerders
en bemiddelaars) zijn in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden van toepassing
de laatstgeldende versie van de Regelen voor het Advertentiewezen, uitgegeven door
de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA), hierna: “de
Regelen”.
Bij tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met de Regelen prevaleren de
Regelen.

2.

D.

Het Sprout Membership

D.1
1.

Toepasselijkheid
De onder D vermelde bepalingen zijn van toepassing op overeenkomsten tussen
Uitgever en Afnemer voor het leveren van een onderling samenhangende
hoeveelheid Content in gedrukte en of digitale en of in de vorm van Evenementen die
vallen onder het Sprout Membership.

D.2
1.
2.
3.
4.

Het Sprout Membership
Het Sprout membership wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging.
De membershipsprijs is exclusief omzetbelasting en inclusief verzendkosten.
Het membership kan op ieder gewenst moment ingaan.
Uitgever is gerechtigd, na verkregen toestemming van de afnemer, de aan de
afnemer gefactureerde bedragen maandelijks middels een automatische incasso ten
laste van de bankrekening van de afnemer te laten uitvoeren. Indien incasso niet
mogelijk blijkt vanwege onvoldoende saldo is Uitgever gerechtigd een hernieuwde
opdracht tot incasso te plaatsen.
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2.
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Het membership kan op ieder moment schriftelijk opgezegd worden. Met ingang van
de eerstvolgende maand stopt dan ook de facturering en de maandelijkse incasso.
Uitgever is gerechtigd om op ieder moment zonder opgave van reden de uitgave van
te staken en/of het abonnement te beëindigen. Zij is jegens Afnemer in dat geval niet
tot meer gehouden tijdige kennisgeving en staking van de automatische incasso.
Uitgever kent ook gratis abonnementen. Uitgever is gerechtigd voorwaarden te
stellen waaraan een Afnemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor een
gratis abonnement. Gratis abonnementen kunnen door Uitgever en Afnemer op ieder
moment worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn.
Verzending Sprout magazine
Uitgever betracht bij het selecteren van de door ten behoeve van de postbezorging
ingeschakelde bedrijven de nodige zorg en spant zich in om het ertoe te leiden dat
tijdschriften juist en tijdig worden bezorgd, maar is ter zake jegens Afnemer niet
aansprakelijk.
Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen,
dient Afnemer een adreswijziging uiterlijk 3 weken vóór het ingaan van de wijziging
schriftelijk of per e-mail aan Uitgever door te geven, bij gebreke waarvan Uitgever niet
aansprakelijk is voor het niet (tijdig) bezorgen van tijdschriften en Afnemer ter zake
jegens Uitgever geen recht op restitutie heeft
Privacy
Uitgever is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van
Afnemer die worden verzameld bij het aangaan van een membership met als doel
uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Uitgever en Afnemer, een
administratie bij te houden van alle Afnemers en om haar Afnemers aanbiedingen te
kunnen doen.
Afnemer gaat akkoord dat de verzameling en verwerking van persoonsgegevens als
Bedoeld in lid 1.
Licentie Digitale producten
De intellectuele eigendomsrechten op door Uitgever aan Afnemer ter beschikking
gestelde “Digitale producten” verblijven volledig aan Uitgever. Afnemer verkrijgt
slechts een gebruiksrecht en of een licentie.
Het gebruiksrecht voor een digitaal omvat uitsluitend de navolgende handelingen:
 indien het Elektronisch Product door Verzending werd geleverd: het downloaden
van het Elektronisch Product in een computer (server) van Afnemer teneinde het
beschikbaar te maken voor gebruik door gelicentieerde gebruikers;
 het door middel van een computer of soortgelijke gegevensverwerkende
apparatuur in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van het digitale
product conform de daarbij behorende gebruiksaanwijzing, specificaties en
instructies van Uitgever;
 het opslaan of printen van niet-substantiële gedeelten van Content uit het digitale
product;
 het overnemen bij wijze van citaat (met inachtneming van art. 15a Auteurswet)
van Content uit het digitale product in documenten die in het kader van de
normale bedrijfsvoering van Afnemer worden gemaakt, gebruikt of verzonden.
Het gebruiksrecht van Afnemer voor het digitale product mag slechts worden
uitgeoefend door gelicentieerde gebruikers. Als gelicentieerde gebruikers worden
uitsluitend beschouwd personen die werkzaam zijn in de organisatie van Afnemer en
ten aanzien van wie in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald, of uit de
Overeenkomst ondubbelzinnig voortvloeit, dat zij gerechtigd zijn tot gebruik van het
digitale product. Indien in de Overeenkomst niet is bepaald wie de gelicentieerde
gebruikers zijn, mag het digitale product slechts worden gebruikt door één natuurlijke
persoon en slechts op één computer.
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5.
6.

7.

8.

D.6
1.

2.

3.
4.

5.

Indien en zodra het digitale Product is gebruikt door meer of andere personen of
op andere apparatuur dan hierboven bedoeld, is Afnemer gehouden de vergoeding te
betalen die door Uitgever gewoonlijk voor dat meerdere gebruik wordt gehanteerd,
overigens onverminderd het recht van Uitgever tot ontbinding van de Overeenkomst
en/of het vorderen van schadevergoeding.
Het gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige
betaling door Afnemer van de voor het digitale product geldende vergoeding.
De in het gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten
behoeve van eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van Afnemer, doch nooit zodanig
dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van - al of niet commerciële exploitatie van het digitale product of enig gedeelte daarvan door Afnemer of een
derde.
Het is Afnemer niet toegestaan het digitale product af te geven aan of
beschikbaar te maken voor gebruik door enige derde, tenzij Uitgever daartoe vooraf
schriftelijk toestemming heeft gegeven. Indien Uitgever aan Afnemer ten behoeve van
het verkrijgen van toegang tot het digitale product inloggegevens heeft verstrekt, dan
zijn deze inloggegevens persoonlijk en is het Afnemer niet toegestaan deze
inloggegevens te delen met derden.
Indien het digitale product aan Afnemer ter beschikking is gesteld op een of meer
elektronische gegevensdragers, zoals bijvoorbeeld cd-rom of diskette, blijven deze
gegevensdragers te allen tijde eigendom van Uitgever. Ten aanzien daarvan vindt
geen verkoop of eigendomsoverdracht aan Afnemer plaats, onverminderd de
verplichtingen van Afnemer met betrekking tot die gegevensdragers en de risicoovergang zoals elders in deze algemene voorwaarden geregeld.
Evenementen binnen het Sprout membership
Indien naar het oordeel van de Uitgever bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen,
kan de Uitgever de voor het Evenement vastgestelde data wijzigen, dan wel het Evenement
geen doorgang doen vinden. Onder bijzondere omstandigheden zijn begrepen: onvoldoende
belangstelling, onvoldoende representatief aanbod, onderlinge onenigheid in de betreffende
branche en al die omstandigheden die na afweging van belangen naar het oordeel van de
Uitgever het welslagen van het Evenement in gevaar kunnen brengen.
Het programma van een Evenement staat beschreven in het meest recente
voorlichtingsmateriaal van de Uitgever dat op een bepaald Evenement betrekking heeft. De
Uitgever behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen.
Alle van of namens de Uitgever in het kader van een Evenement door de Deelnemer
verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de
Deelnemer of diens organisatie.
De Uitgever behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van een Evenement te
wijzigen. De Uitgever zal de Deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen. De Uitgever
behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde sprekers te vervangen.
De Uitgever is niet aansprakelijk voor schade geleden door de Deelnemer, diens
personeel of diens bezoekers, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke
andere oorzaak dan ook daaronder begrepen, indien deze schade aan derden kan worden
toegerekend. De Deelnemer vrijwaart de Uitgever tegen iedere aanspraak van derden,
wegens schade, hoe ook genaamd, veroorzaakt door de Deelnemer zelf, diens personeel of
diens bezoekers.

F.

Evenementen

F1.

Definities
In deze afdeling F wordt verstaan onder:
Evenement: Het evenement, de beurs of het congres of de tentoonstelling en daaraan
gerelateerde workshops, seminars en dergelijke, ter zake waarvan de overeenkomst van
deelname is gesloten met de deelnemer, respectievelijk in opdracht van Opdrachtgever wordt
georganiseerd.
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Deelnemer: Degene die met de Uitgever een overeenkomst van deelname aan het
evenement heeft gesloten.
Sponsor/Exposant: Degene die met de Uitgever een overeenkomst tot sponsoring ten
behoeve van, een evenement heeft gesloten.
Opdrachtgever: De partij die de Uitgever opdracht geeft een evenement te organiseren.
F2.
1.

2.

F3.
1.

2.

F4.
1.

2.

3.

Toepasselijkheid
Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van de Uitgever met betrekking tot
deelname aan evenementen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden
voor evenementen van toepassing.
Indien van toepassing wordt het reglement voor Deelnemers c.q. Sponsoren van en
exposanten op de locatie geacht deel uit te maken van de overeenkomst van deelname. Het
reglement is in dat geval te allen tijde kosteloos bij de Uitgever op te vragen
Datum, Data en duur
Indien naar het oordeel van de Uitgever bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen,
kan de Uitgever de voor het Evenement vastgestelde data wijzigen, dan wel het Evenement
geen doorgang doen vinden. Onder bijzondere omstandigheden zijn begrepen: onvoldoende
belangstelling, onvoldoende representatief aanbod, onderlinge onenigheid in de betreffende
branche en al die omstandigheden die na afweging van belangen naar het oordeel van de
Uitgever het welslagen van het Evenement in gevaar kunnen brengen.
Bij wijziging van de vastgestelde data blijft de overeenkomst van deelname onverkort van
kracht. In alle gevallen is de Deelnemer c.q. Sponsor gehouden de in verband met zijn
deelname c.q. sponsoring op zijn verzoek door of middels de Uitgever gemaakte overige
kosten integraal te voldoen.
Betaling
Deelnamekosten zijn verschuldigd op de in de overeenkomst van deelname bepaalde
tijdstippen. De Uitgever heeft het recht te factureren zodra het Inschrijfformulier ondertekend
retour is ontvangen. Een factuur kan worden vooraf gegaan door een voorschotnota.
en aanzien van Sponsorgelden geldt dat bij de Opdrachtbevestiging 50% van de factuur
dient te worden voldaan en 4 weken voor aanvang van het desbetreffende Evenement de
resterende 50%.
De Deelnemer c.q. Sponsor is aansprakelijk voor alle aan de Uitgever verschuldigde kosten
die verband houden met zijn deelname c.q. sponsoring, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt
door de Deelnemer c.q. Sponsor zelf of derden, handelend in zijn naam.

F5.
1.

Aansprakelijkheid
De Uitgever is niet aansprakelijk voor schade geleden door de Deelnemer c.q. Sponsor, diens
personeel of diens bezoekers, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke
andere oorzaak dan ook daaronder begrepen, indien deze schade aan derden kan worden
toegerekend. De Deelnemer c.q. Sponsor vrijwaart de Uitgever tegen iedere aanspraak van
derden, wegens schade, hoe ook genaamd, veroorzaakt door de Deelnemer c.q. Sponsor zelf,
diens personeel of diens bezoekers.

F6
1.

Annulering
Indien de Sponsor door bijzondere omstandigheden niet in staat is van de overeengekomen
Standruimte en/of diensten gebruik te maken, is de Sponsor bevoegd om de overeenkomst
van deelname te annuleren. In dat geval is Sponsor aan Uitgever een percentage van de
totaal overeengekomen Sponsorgelden verschuldigd, welk percentage afhankelijk is gesteld
van het tijdstip van annuleren, zoals hierna aangegeven:
 tot 6 maanden voor aanvang van het Evenement,
35 procent;
 3 tot 6 maanden voor aanvang van het evenement
50 procent;
 2-3 maanden voor aanvang van het Evenement
75 procent
 binnen 2 maanden voor aanvang van het Evenement 100 procent
Als datum van annulering door de Sponsor geldt de datum waarop de aangetekende brief met
annulering in het bezit is van de Uitgever.
Annulering door de Deelnemer aan een Evenement dient schriftelijk of per telefax te
geschieden. De datum van ontvangst door de Uitgever is beslissend voor het tijdstip van
annulering.

2.
3.
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5.
F7.
1.

2.

3.

F8.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan de Deelnemer tot uiterlijk vier
weken voor aanvang van een Evenement kosteloos annuleren. Indien de Deelnemer zich niet
voor het gehele Evenement maar voor een afzonderlijk gedeelte van een Evenement heeft
ingeschreven, dient onder aanvang van een Evenement de aanvang van het betreffende
gedeelte van het Evenement te worden verstaan. In geval van annulering na vier tot twee
weken voor aanvang van een Evenement is de Deelnemer 25% van het inschrijfgeld
verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van een Evenement,
alsmede bij niet deelnemen zonder annulering, is de Deelnemer het volledige inschrijfgeld
verschuldigd.
Een Deelnemer is bevoegd een vervanger aan het Evenement te laten deelnemen.
Inhoud Evenement
Het programma van een Evenement staat beschreven in het meest recente
voorlichtingsmateriaal van de Uitgever dat op een bepaald Evenement betrekking heeft. De
Uitgever behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen.
Alle van of namens de Uitgever in het kader van een Evenement door de Deelnemer
verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de
Deelnemer of diens organisatie.
De Uitgever behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van een Evenement te
wijzigen. De Uitgever zal de Deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen. De Uitgever
behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde sprekers te vervangen.
Opdrachtgevers van evenementen
Dit artikel is van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van de
Uitgever met betrekking tot opdrachten van opdrachtgevers aan Uitgever tot het organiseren
van Evenementen.
Ook na de totstandkoming van de overeenkomst dient de door de Uitgever opgegeven
kostenbegroting als richtprijs te worden beschouwd. Bij overschrijding van de begroting zal de
Uitgever vooraf van Opdrachtgever goedkeuring dienen te verkrijgen, tenzij deze
overschrijding het gevolg is van een verhoging van door derden berekende kosten. In dat
laatste geval zal de Uitgever Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en is Opdrachtgever
gehouden die verhoging te betalen.
Indien de Uitgever bij de uitvoering van de overeenkomst van de diensten van derden gebruik
maakt, zal de Uitgever in naam van de Opdrachtgever en voor rekening en risico van de
Opdrachtgever met deze derden handelen. Opdrachtgever vrijwaart de Uitgever van
vorderingen van derden ter zake.
Facturen van door de Uitgever, namens Opdrachtgever, ingeschakelde derden zullen door de
Uitgever worden gecontroleerd en na akkoordbevinding binnen de daarvoor gestelde termijn
door Opdrachtgever dienen te worden betaald, tenzij de Uitgever deze facturen inmiddels voor
Opdrachtgever heeft betaald. In dat laatste geval is Opdrachtgever de betreffende kosten aan
de Uitgever verschuldigd, en zal Opdrachtgever deze op eerste verzoek van de Uitgever
voldoen.
Opdrachtgever is tot uiterlijk twee maanden voor de datum van (aanvang van) het Evenement
bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren, in welk geval Opdrachtgever aan de
Uitgever de kosten is verschuldigd van de reeds door de Uitgever aan de uitvoering van de
overeenkomst bestede uren en gemaakte kosten. Tevens dient Opdrachtgever alle kosten van
door de Uitgever ten behoeve van het Evenement ingeschakelde derden te vergoeden, hetzij
rechtstreeks aan deze derden, hetzij aan de Uitgever, indien de Uitgever deze derden op
eigen naam heeft ingeschakeld. Voorts is Opdrachtgever aan de Uitgever een vaste
schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan 15% van het netto totaalbedrag van de voor
de diensten van de Uitgever in de overeenkomst opgenomen vergoedingen.
Bij annulering van de overeenkomst door Opdrachtgever korter dan twee maanden voor
(aanvang van) het Evenement is Opdrachtgever de in de offerte opgenomen
totaalvergoedingen verschuldigd aan de Uitgever en ingeschakelde derden.
De Uitgever is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die voor de uitvoering
van de overeenkomst met Opdrachtgever door de Uitgever zijn ingeschakeld.
Het Evenement wordt gehouden onder naam en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. De
Uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die bij Deelnemers, sprekers
en andere derden ten gevolge van het Evenement en/of de organisatie daarvan mocht
ontstaan. De Opdrachtgever vrijwaart de Uitgever van dergelijke aanspraken.
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