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 Algemene Voorwaarden voor plaatsing van advertenties op 
PLAATSENGIDS.NL  

1 Plaatsingsopdrachten  
1.1  Door het schriftelijk opdracht geven tot plaatsing accepteert de adverteerder, hierna te noemen 

“opdrachtgever”, de onderhavige Algemene Voorwaarden met uitsluiting van eventuele Algemene 
Voorwaarden van opdrachtgever. 

1.2  Een schriftelijk door opdrachtgever aan PLAATSENGIDS.NL gegeven plaatsingsopdracht is 
bindend voor opdrachtgever en kan door opdrachtgever niet worden herroepen, anders dan met 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PLAATSENGIDS.NL.  

1.3  Een plaatsingsopdracht van opdrachtgever die door PLAATSENGIDS.NL wordt aanvaard, zal door 
PLAATSENGIDS.NL schriftelijk aan opdrachtgever worden bevestigd. Door deze bevestiging verklaart 
PLAATSENGIDS.NL de opdracht van opdrachtgever te hebben ontvangen en te hebben aanvaard, 
zoals deze in de opdrachtbevestiging is gespecificeerd. Eerst door deze bevestiging is 
PLAATSENGIDS.NL gebonden. 

2 Werkingssfeer Algemene Voorwaarden  
 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen PLAATSENGIDS.NL 

 en opdrachtgever. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk door middel van 
 een schriftelijk vastgelegde nadere overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden blijven toepasselijk 
 behoudens voor zover in een dergelijke nadere overeenkomst anders is bepaald. Een dergelijke 
 nadere overeenkomst geldt uitsluitend voor de daarin bepaalde gevallen. 

3 Wijze van uitvoering   
3.1  PLAATSENGIDS.NL bevestigt de plaatsingsopdracht binnen uiterlijk TWEE werkdagen aan de 

opdrachtgever. 
3.2  Alle correspondentie tussen PLAATSENGIDS.NL en de opdrachtgever geschiedt bij voorkeur 

via e-mail. Indien dit niet mogelijk is, vindt correspondentie schriftelijk plaats. 
3.3  De plaatsingsopdracht wordt aangegaan voor de duur van één of  twee jaar, welke aanvangt de 

eerste van de maand volgend op de datum van de overeenkomst en is niet tussentijds op te zeggen.  
3.4 De plaatsingsopdracht wordt  uiterlijk binnen 3 werkdagen na bevestiging van de opdracht 

uitgevoerd. 
3.5     Wanneer geen tijdige betaling wordt ontvangen, wordt de plaatsingsopdracht geannuleerd  tot het    

moment dat de betaling binnen is. Dit houdt niet in dat een plaatsingsopdracht geannuleerd kan 
worden door niet te betalen. 

3.6 PLAATSENGIDS.NL behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren, wanneer deze naar het 
oordeel van PLAATSENGIDS.NL voor enige partij als onnodig grievend of kwetsend kunnen worden 
ervaren. 
 

 
4 Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever  
4.1  Opdrachtgever is volledig  aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van haar eigen advertentie 

en website. 
4.2  PLAATSENGIDS.NL aanvaardt noch ten opzichte van opdrachtgever noch ten opzichte van derden 

enige aansprakelijkheid voor door of namens de opdrachtgever aan PLAATSENGIDS.NL verstrekte 
teksten, afbeeldingen en andere gegevens en plaatsing daarvan op het internet en/of ander product. 

4.3 Opdrachtgever vrijwaart PLAATSENGIDS.NL voor aanspraken van derden terzake, inclusief de in 
verband daarmee door PLAATSENGIDS.NL te maken kosten. Meer in het bijzonder vrijwaart 
opdrachtgever PLAATSENGIDS.NL voor aanspraken van derden uit hoofde van enig recht van 
intellectueel/industrieel eigendom in de ruimste zin van het woord in verband met publicatie door 
PLAATSENGIDS.NL, op welke wijze dan ook, van enige door of van de zijde van opdrachtgever aan 
PLAATSENGIDS.NL verstrekte teksten, afbeeldingen en/of andere gegevens. 

4.4 PLAATSENGIDS.NL probeert adverteerders en bezoekers van de PLAATSENGIDS.NL tot elkaar te 
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brengen. PLAATSENGIDS.NL is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt 
tussen opdrachtgever en belanghebbende door gebruikmaking van de site. 

4.5 Opdrachtgever vrijwaart PLAATSENGIDS.NL voor aanspraken van afnemers en andere raadplegers 
van de internetsite, in verband met de via de site van Plaatsengids.nl aangeboden en verspreide 
producten of diensten. 

4.6 Teksten, logo’s  en beelden  geplaatst op PLAATSENGIDS.NL zijn  auteursrechtelijk beschermd. 
Adverteren op PLAATSENGIDS.NL verleent aan de opdrachtgever geen enkel recht tot gebruik van 
teksten, logo’s en/of beelden op de eigen site of in publicaties van wat voor aard ook, zonder 
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PLAATSENGIDS.NL  

 
 
5 Overmacht  
 In geval van verhindering van de nakoming door PLAATSENGIDS.NL van een verplichting ten 

gevolge van overmacht, wordt de betreffende verplichting van PLAATSENGIDS.NL voor de duur van 
de overmacht opgeschort. Opdrachtgever kan aan deze verhindering geen financiële gevolgen 
verbinden. Onder overmacht wordt hier verstaan elke van de wil van PLAATSENGIDS.NL 
onafhankelijke, ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst/ plaatsingsopdracht al dan 
niet voorzienbare  omstandigheid, waardoor nakoming van de betreffende verplichting van 
PLAATSENGIDS.NL tijdelijk of blijvend niet (meer) kan worden verlangd. Indien de overmacht langer 
duurt dan 30 dagen, heeft PLAATSENGIDS.NL eenzijdig en uit zichzelf het recht om de 
overeenkomst geheel of wat betreft de door overmacht getroffen verplichtingen te ontbinden, zonder 
 hier de opdrachtgever van in kennis te stellen. Na deze ontbinding heeft geen van beide partijen 
meer enige aanspraak op de andere uit hoofde van de betreffende plaatsingsovereenkomst.  
 

 
6 Betalingsvoorwaarden  
6.1  Alle door PLAATSENGIDS.NL genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Indien door overheids- 

of andere organen ten aanzien van het geleverde of de omzet daarvan mocht worden overgegaan tot 
het heffen, wijzigen of intrekken van belastingen, rechten, heffingen en/of andere lasten, zal de prijs 
dienovereenkomstig worden aangepast.  

6.2  Facturen inzake van door PLAATSENGIDS.NL aanvaarde opdrachten dienen binnen 14 dagen na 
factuurdatum te zijn voldaan.  

6.3  Betalingen dienen te geschieden door overmaking op bankrekening  
 ING 5725657  

Swiftcode INGBNL2A  
IBAN code NL96INGB0005725657 
tnv Plaatsengids.nl te Leerdam 
o.v.v. het factuurnummer, zoals vermeld op de plaatsingsopdracht.  

7 Gevolgen van niet tijdige betaling  
7.1  Indien opdrachtgever in gebreke blijft om enige betaling aan PLAATSENGIDS.NL  tijdig te verrichten, 

is opdrachtgever van rechtswege jegens PLAATSENGIDS.NL in gebreke, zonder dat enige 
aanmaning is vereist.  

7.2  In geval opdrachtgever jegens PLAATSENGIDS.NL in gebreke is, alsmede in geval van (voorlopige) 
surseance van betaling of faillissement van opdrachtgever, worden alle door opdrachtgever aan 
PLAATSENGIDS.NL verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar, zonder dat enige 
sommatie of ingebrekestelling is vereist.  

7.3  Bij niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan PLAATSENGIDS.NL is 
opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over 
het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, tot aan de datum van 
de algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een 
maand als een gehele maand gerekend.  

7.4  PLAATSENGIDS.NL heeft het recht om, in geval opdrachtgever enige aan PLAATSENGIDS.NL 
verschuldigde betaling niet tijdig en volledig heeft voldaan, zonder dat enige aanmaning of 
ingebrekestelling is vereist of kennisgeving daarvan aan opdrachtgever, de plaatsingsopdracht niet 
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of slechts gedeeltelijk uit te voeren, zonder dat opdrachtgever terzake hiervan enige aanspraak 
jegens PLAATSENGIDS.NL zal hebben en zonder dat daardoor in enig opzicht de rechten van 
PLAATSENGIDS.NL jegens opdrachtgever uit hoofde van de plaatsingsovereenkomst worden 
beperkt. Met name blijft PLAATSENGIDS.NL gerechtigd tot de in betreffende 
plaatsingsovereenkomst bepaalde vergoeding.  

8 Opzegging, verlenging en tariefsverhogingen  
8.1  PLAATSENGIDS.NL behoudt zich het recht voor om condities en kosten telkens na het verstrijken 

van een volle contractsduur aan te passen. 
8.2  Uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de contractperiode zal PLAATSENGIDS.NL de 

opdrachtgever een voorstel doen tot verlenging van de plaatsingsovereenkomst, in welk voorstel de 
nieuwe advertentiekosten zijn opgenomen indien de overeenkomst wordt verlengd. Indien de 
opdrachtgever de plaatsingsovereenkomst niet binnen een maand opzegt, wordt de opdrachtgever 
geacht te hebben ingestemd met de vernieuwde plaatsingsovereenkomst en wordt overeenkomstig 
gefactureerd.  
 
 

9 Klachten  
9.1  Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige plaatsingsopdracht dient binnen één 

maand na plaatsing op de site van PLAATSENGIDS.NL schriftelijk door PLAATSENGIDS.NL te zijn 
ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.  

9.2  Een klacht die PLAATSENGIDS.NL aanleiding geeft tot wijziging in de betreffende advertentie zal door 
PLAATSENGIDS.NL direct maar uiterlijk binnen 7 werkdagen na aanvaarding van de klacht door 
PLAATSENGIDS.NL worden verwerkt.  

10 Aansprakelijkheid PLAATSENGIDS.NL  
10.1  PLAATSENGIDS.NL aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de 

opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld, nalatigheid of toedoen van opdrachtgever of derden 
waarvoor deze verantwoordelijk is.  

10.2  In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een 
opdracht is PLAATSENGIDS.NL jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voor zover 
zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/ nalatigheid van PLAATSENGIDS.NL of enige in haar 
onderneming werkzame personen. PLAATSENGIDS.NL is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, 
gevolgschade of omzetderving van opdrachtgever.  

10.3  PLAATSENGIDS.NL is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties van 
andere opdrachtgevers in dezelfde rubriek of elders op de internetsite, welke afbreuk mocht doen 
aan het door opdrachtgever beoogde doel van zijn publicatie.  

10.4  Indien PLAATSENGIDS.NL krachtens de voorgaande artikelen jegens de opdrachtgever aansprakelijk 
is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat PLAATSENGIDS.NL in rekening heeft gebracht 
voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan. 
Daarnaast is PLAATSENGIDS.NL, ter uitsluitende beoordeling van PLAATSENGIDS.NL, in een 
voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke 
voorzieningen ter beperking van mogelijke schade, doch ten hoogste tot het bedrag bedoeld in de 
vorige zin.  

10.5  PLAATSENGIDS.NL aanvaardt noch ten opzichte van opdrachtgever noch ten opzichte van derden 
enige aansprakelijkheid voor de inhoud van externe websites. PLAATSENGIDS.NL heeft geen 
controle over die websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De opname van links naar 
die websites door PLAATSENGIDS.NL impliceert geenszins goedkeuring van het materiaal op die 
websites of enige binding of samenwerking met de beheerders of exploitanten ervan. Op het gebruik 
van de websites waarnaar verwezen wordt, zijn mogelijk andere voorwaarden en bepalingen van 
toepassing.  

10.6 PLAATSENGIDS.NL is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische 
dienst verband houdende met oorzaken die buiten de invloedsfeer van PLAATSENGIDS.NL zijn 
gelegen, zoals verbindingen, apparatuur van de netwerkexploitant en/of apparatuur van de gebruiker. 



 
 
 
 

 
4 

Plaatsengids.NL Schoolstraat 29, 4142 AP Leerdam 0345-617930 frank@plaatsengids.nl 

Bij down time door server problemen, c.q. server onderhoud of door andere oorzaken vindt er geen 
restitutie plaats van het advertentietarief.   

11 Bevoegde rechter  
 Eventuele geschillen tussen opdrachtgever en PLAATSENGIDS.NL, ten aanzien waarvan de 

rechtbank absoluut bevoegd is, zullen bij uitsluiting worden beslist door de rechtbank te Dordrecht. 

12 Toepasselijk recht  
 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.  


