
Algemene voorwaarden BOVAGkrant-advertenties                     

Artikel 1- Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle advertentieopdrachten. Op alle 
opdrachten is tevens de inhoud van de tariefkaarten  BOVAGkrant van toepassing. BOVAGkrant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan 
te brengen in de data van verschijndagen zoals vervat in de tariefkaarten.  

Algemene (inkoop)voorwaarden van de adverteerder zijn slechts van toepassing wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat 
dergelijke inkoopvoorwaarden met uitsluiting van de algemene voorwaarden BOVAGkrant- advertenties van toepassing zullen zijn.   

Indien en voor zover vast komt te staan dat geen beroep kan worden gedaan op enige bepaling uit deze voorwaarden, dan blijft de geldigheid van 
de overige bepalingen onverlet. 

Artikel 2 –Annulering 

Annulering dient schriftelijk te geschieden en binnen 3 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging. Bij gehele of gedeeltelijke annulering 
buiten deze termijn zal BOVAGkrant 50% van het volledige afgesproken tarief in rekening brengen bij adverteerder.  

Artikel 3 –Weigering advertenties 

BOVAGkrant is gerechtigd ter plaatsing opgegeven advertenties te weigeren, onder meer wegens technische bezwaren of strijdigheid met de 
eigen belangen van BOVAGkrant of wegens andere principiële redenen. BOVAGkrant is niet verplicht de redenen aan adverteerder mee te delen. 

Artikel 4- Betaling 

Tenzij anders overeengekomen, wordt elke plaatsing van een advertentie afzonderlijk gefactureerd aan adverteerder. BOVAGkrant is te allen tijde 
gerechtigd om vooruitbetaling van voor plaatsing opgegeven advertenties te vorderen. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de 
wettelijke rente in rekening gebracht. Wanneer de kosten gerechtelijk of buitengerechtelijk dienen te worden geïncasseerd dan worden de 
incassokosten in rekening gebracht en deze zijn gesteld op 15% van het te incasseren bedrag, met een minimum van EUR 50,--. 

Extra technische en administratieve kosten, veroorzaakt door het niet deugdelijk aanleveren van advertentiemateriaal worden door BOVAGkrant 
in rekening gebracht aan adverteerder in aanvulling op het overeengekomen advertentietarief. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van het totaal 
overeengekomen advertentiebedrag. Indien grote correcties noodzakelijk blijken, mag BOVAGkrant de publicatie weigeren. 

Adverteerder mag verschuldigde betalingen niet opschorten of verrekenen vanwege een vermeende vordering van adverteerder op BOVAGkrant. 

Artikel 5- Reclamaties/ aansprakelijkheid 

Klachten over facturen dienen uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk (of per e mail) te worden ingediend bij BOVAGkrant. 
Indien dit niet (tijdig) gebeurd is, wordt adverteerder geacht akkoord te zijn met het gefactureerde bedrag. 

Klachten over geplaatste advertenties en daarmee samenhangende verzoeken tot herstel dienen binnen 3 werkdagen na de plaatsing schriftelijk 
(of per e-mail) kenbaar te worden gemaakt aan BOVAGkrant, op straffe van verval van rechten van adverteerder.  

Bij een toerekenbare tekortkoming omdat publicatie is uitgebleven of onjuist is gebeurd krijgt adverteerder recht op gratis herplaatsing op 
vergelijkbare wijze als overeengekomen in de BOVAGkrant. Als dit -gelet op de omstandigheden- geen passende oplossing is, kan BOVAGkrant 
overgaan tot (gedeeltelijke) creditering van het voor de advertentie overeengekomen tarief. BOVAGkrant is niet aansprakelijk voor gevolgschade 
of voor indirecte schade, zoals onder meer winstderving of verminderde goodwill. 

Zijn er onjuistheden in geplaatste advertenties vanwege onduidelijkheden of onvolledigheden in de opgave door adverteerder, dan komen deze 
volledig voor rekening en risico van adverteerder. Adverteerder dient het advertentiemateriaal tijdig, goed reproduceerbaar, compleet en 
onbeschadigd aan te leveren, conform de aanwijzingen van BOVAGkrant zoals onder meer vervat in de tariefkaart. 

Blijft de publicatie van de advertentie uit, of geschiedt deze onjuist, vanwege overmacht (onder meer bestaande uit stroomstoringen en/of 
hardware en softwarestoringen  en/of vanwege onverwachte uitval van personeel van BOVAGkrant of haar toeleveranciers of opdrachtnemers 
(bijvoorbeeld vanwege stakingen of ziekte)), dan worden de verbintenissen opgeschort voor een termijn van 2 werkweken te rekenen vanaf de 
datum waarop BOVAGkrant had dienen na te komen. Duurt de overmacht bij het verstrijken van die termijn voort, dan kunnen zowel BOVAGkrant 
als adverteerder de opdracht per brief opzeggen, zonder schadeplichtig te worden. 

BOVAGkrant is niet aansprakelijk voor de inhoud van geplaatste advertenties (inclusief foto’s/ illustraties). Adverteerder vrijwaart BOVAGkrant in 
en buiten rechte voor de (al dan niet financiële ) gevolgen die uit de publicatie voortvloeien.  

Adverteerder dient zelf een back-up en/of een afschrift van het ter plaatsing aangeboden advertentiemateriaal te houden en verzekerd te houden. 

PARAAF ADVERTEERDER: _____________________________ 


