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Algemene Voorwaarden Stichting Kabelkrant Ameland 

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 41003233 

Artikel 1 – Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

 Stichting Kabelkrant Ameland: de verkoper van de producten en diensten, 
gevestigd te Nes, Kardinaal de Jongweg 29; 

 Koper:  iedere natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Stichting Kabelkrant Ameland 
onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst; 

 Zakelijke klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf; 

 Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van 
een beroep of bedrijf; 

 Overeenkomst/advertentiecontract: iedere overeenkomst die tussen 
Stichting Kabelkrant Ameland en koper tot stand komt, elke wijziging 
daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter 
voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst en de daarbij 
behorende producten en/of diensten;  

 Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon c.q. 
reclamebemiddelaars die, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van 
een reclamebemiddelaar – advertenties ter plaatsing en/of openbaarmaking 
via een medium opgeeft 

 Producten: zaken die het onderwerp zijn van de overeenkomst en alle 
bijbehorende diensten / services; 

 Advertentie: de reclame -uiting of –boodschap ten behoeve van de 
adverteerder. 

 Plaatsing: De verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een advertentie. 

 Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Stichting Kabelkrant Ameland 
aan koper, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) : brochures, 
advertenties, catalogi, offertes, internetsite(s), e-mail, faxen, brieven, 
opdrachtbevestigingen en facturen; 

 Internet: de internetsites van Stichting Kabelkrant Ameland, 
www.kabelkrantameland.nl en www.lokaleomroepameland.nl.  

 

Artikel 2 – Algemeen 

2.1 Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig is of vernietigd 
worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht 
blijven. Stichting Kabelkrant Ameland en koper zullen dan in overleg treden teneinde 
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te 
komen. 
2.2 Op bepaalde producten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. 

http://www.kabelkrantameland.nl/
http://www.lokaleomroepameland.nl/
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Wanneer er strijdigheden bestaan tussen de aanvullende voorwaarden en deze 
Algemene Voorwaarden, dan gelden in beginsel die bedingen uit de aanvullende 
voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid                                                                                                          

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten, bestellingen en 
aanbiedingen en op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Stichting 
Kabelkrant Ameland en koper. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke 
voorwaarden of bedingen van koper wordt door Stichting Kabelkrant Ameland 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
3.2 Tenzij de aard of specifieke inhoud van een bepaling in deze voorwaarden zich 
daartegen verzet, is het bepaalde in deze voorwaarden mede van toepassing op 
overeenkomsten waarbij Stichting Kabelkrant Ameland niet optreedt in haar 
hoedanigheid van verkoper. 
3.3 De Stichting Kabelkrant Ameland heeft te allen tijde het recht deze Algemene 
Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden op alle nieuw 
te sluiten overeenkomsten. Op reeds bestaande overeenkomsten blijft de oude versie 
van de Algemene Voorwaarden van toepassing.                                                                                                                        
3.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle media-uitingen van de 
Stichting Kabelkrant Ameland, waaronder vallen de Kabelkrant Ameland (SKA), de 
Lokale Omroep Ameland (LOA) en de daarbij behorende internetsites 
www.kabelkrantameland.nl en www.lokaleomroepameland.nl.  

 

Artikel 4 - Aanbiedingen en Totstandkoming Overeenkomst 

4.1 Alle aanbiedingen die de Stichting Kabelkrant Ameland doet, zijn vrijblijvend. Er 

komt pas een overeenkomst tot stand wanneer de Stichting Kabelkrant Ameland per 

brief of per e-mail een orderbevestiging heeft verzonden of de order door plaatsing van 

het bericht stilzwijgend heeft geaccepteerd.                                                                                  

4.2 Aanbiedingen die in het kader van een actie worden gedaan, zijn beperkt geldig. 

Op de actie kunnen speciale voorwaarden van toepassing zijn die in de aanbieding 

worden vermeld.                                                                                                                                                

4.3 Kortingen of andere prijsafspraken gelden alleen voor de daarvoor aangegeven 

periode. Er kunnen voor een eventueel vervolg geen rechten aan worden ontleend. 

Artikel 5 – Prijs en prijswijzigingen 

5.1 Alle door Stichting Kabelkrant Ameland gecommuniceerde prijzen zijn in euro, 

exclusief BTW. 

5.2 Een uitzondering daarop vormt de prijsopgave op de website die ook wordt gelezen 

door particulieren, Deze prijsopgave is inclusief omzetbelasting.                                                            

5.3 Verleende kortingen en of andere (prijs)afspraken gelden telkens voor een enkele 

overeenkomst. Er kunnen geen rechten hieraan ontleend worden voor andere 

overeenkomsten 

5.4 De Stichting Kabelkrant Ameland stelt haar tarieven en betalingscondities 

zelfstandig en onafhankelijk vast. Verhogingen worden ook doorgevoerd in de lopende 

http://www.kabelkrantameland.nl/
http://www.lokaleomroepameland.nl/
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overeenkomsten.                                                                                                                                               

5.5 Tijdens de looptijd van een overeenkomst doorgevoerde prijsverhogingen zullen 

worden beperkt tot maximaal 15% van de prijs exclusief btw. Dit is de prijs die bij het 

ingaan van de overeenkomst, of bij een verlengde overeenkomst het moment van 

verlengen van de overeenkomst, van toepassing was.                                                                       

5.6 De opdrachtgever kan verzoeken de tariefsverhogingen niet door te voeren en in 

plaats daarvan de advertentieruimte te verminderen met het percentage waarmee de 

tarieven werden verhoogd 

 

Artikel 6 – Betaling 

6.1 Stichting Kabelkrant Ameland accepteert uitsluitend de volgende betaalwijze: 

 Per Bank na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen 

6.2 In het geval een betalingsverplichting niet binnen de gestelde termijn wordt 
nagekomen dan geldt dat de koper in verzuim is. Onder het niet nakomen van een 
betalingsverplichting wordt ook verstaan het ongedaan maken van een al verrichte 
betaling. Indien de koper in verzuim is, zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook 
van Stichting Kabelkrant Ameland op koper onmiddellijk opeisbaar. 
6.3 Indien de koper in verzuim is dan is de koper verplicht de eventuele (buiten-) 
gerechtelijke kosten te vergoeden. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen ten 
minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 75,00 (incl. 
BTW).                                         

6.4 In geval van het niet nakomen van een betalingsverplichting is Stichting Kabelkrant 
(verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper alle verplichtingen 
volledig is nagekomen. 
6.5 Stichting Kabelkrant Ameland heeft het recht om in voorkomende gevallen 
vooruitbetaling van (een deel van) de koopsom te verlangen. 
 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud 

7.1 Eigendom van Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke bezorging, pas op de 
koper over, nadat de koper al hetgeen ter zake van enige overeenkomst met Stichting 
Kabelkrant Ameland is verschuldigd, volledig heeft voldaan. Daaronder is mede 
begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere uitgevoerde bestellingen. 
7.2 In geval van leveringen van beeld- en geluidsmateriaal verkrijgt de koper alleen de 
gebruiksrechten en wordt de koper nimmer eigenaar van het beeld- en 
geluidsmateriaal. De auteursrechten berusten bij Stichting Kabelkrant Ameland 

 

Artikel 8 – Vaststelling Tarieven 

8.1. Stichting Kabelkrant Ameland stelt zelfstandig en onafhankelijk zijn tarieven en 
betalingscondities vast. De vaststelling van tarieven door Stichting Kabelkrant Ameland 
geschiedt steeds exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde of 
op te leggen heffingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven door 
Stichting Kabelkrant  
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Artikel 9 – Te plaatsen advertenties  

10.1 Een zakelijke opdrachtgever kan binnen de overeenkomst alleen advertenties of 
andere berichten plaatsen die betrekking hebben op zijn of haar eigen onderneming. 

Artikel 10 – Verzuim en ontbinding 

10.1 Bij verzuim van koper of in één van de in artikel 11.2 genoemde gevallen zijn alle 
vorderingen van Stichting Kabelkrant Ameland op koper, uit welke hoofde ook, 
onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Stichting Kabelkrant Ameland bevoegd tot 
opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke 
ontbinding van enige overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan de overige 
rechten van Stichting Kabelkrant Ameland op grond van de wet of de overeenkomst. 
10.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of 
liquidatie van (het bedrijf van) koper, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn 
ontbonden, tenzij Stichting Kabelkrant Ameland binnen een redelijke tijd mededeelt 
nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen. 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid                                                                                         

                                                                                                                                                         
11.1 Stichting Kabelkrant Ameland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele 
schadelijke gevolgen voor de adverteerder van het niet, niet tijdig of niet goed plaatsen 
van advertenties, noch voor het in het ongerede raken van afbeeldingen, 
werktekeningen, lay-outs of andere bij de opdracht behorende materialen, noch voor 
het niet, niet tijdig of niet goed doorzenden van brieven of advertenties onder nummer. 
11.2 Eveneens aanvaardt Stichting Kabelkrant Ameland geen aansprakelijkheid voor 
schade ten gevolge van stakingen en calamiteiten.  

Artikel 12 – Weigeren advertenties 

                                                                                                                                               

12.1 De Stichting Kabelkrant Ameland heeft het recht zonder opgaaf van redenen 

publicatie van een bericht of advertentie te weigeren of de plaatsing daarvan te 

beëindigen. De Stichting Kabelkrant Ameland zal de weigering of de beëindiging aan 

de opdrachtgever melden.                                                                                                   

12.2 Wanneer een tekst, beeld of advertentie in strijd is met de wet, met een reclame 

code, met de in het maatschappelijk verkeer geldende normen en waarden, of 

beledigend is, opruiend, of schade toebrengend is, zal deze tekst, dit beeld of deze 

advertentie niet worden geplaatst.                                                                                                      

12.3 De Stichting Kabelkrant Ameland kan daarnaast publicatie van een bericht 

weigeren of beëindigen wanneer de opdrachtgever – ook na schriftelijke aanmaning – 

nalatig blijft met betalen. 

Artikel 13 – Fouten 

                                                                                                                                      
13.1 Voor fouten in de uitvoering van niet schriftelijk of digitaal opgegeven advertenties 
behoeft geen reductie of een gratis herplaatsing gegeven te worden. Mondelinge 
afspraken van advertentieopdrachten en advertentieovereenkomsten binden Stichting 
Kabelkrant Ameland slechts voor zover zij door Stichting Kabelkrant Ameland 
schriftelijk zijn bevestigd.  
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13.2 De Stichting Kabelkrant Ameland streeft naar optimale beschikbaarheid van de 

kabelkrant. Mocht de kabelkrant tijdelijk niet functioneren, dan zullen wij direct werken 

aan een oplossing, maar zijn wij niet gehouden tot vergoeding van schade.                                       

13.3 Voor schade ontstaan door te laat plaatsen, onjuist plaatsen, niet plaatsen of door 

fouten in de tekst of de afbeelding, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.                                     

13.4 Voor storende fouten in de uitvoering van schriftelijk of digitaal opgegeven 

advertenties ontvangt u een gratis herplaatsing. Of een prijsreductie wanneer 

herplaatsing niet meer relevant zou zijn. 

Artikel 14 – Vrijwaring 

                                                                                                                        

14.1 De opdrachtgever verleent de Stichting Kabelkrant Ameland volledige vrijwaring 

wanneer zij door derden wordt aangesproken wegens schending van auteursrechten, 

schending van de privacy of andere vorderingen in het kader van het door de 

opdrachtgever aangeleverde bericht.                                                                                           

14.2 De opdrachtgever neemt alle kosten voor zijn rekening die in het kader van deze 

aanspraak door de Stichting Kabelkrant Ameland worden gemaakt.                                               

14.3 Overname van advertenties zonder schriftelijke toestemming van Stichting 

Kabelkrant Ameland is verboden als zijnde in strijd met artikel 162 Boek 6 BW en de 

Auteurswet.  

Artikel 15 - Afwijking van de voorwaarden 

15.1 Van de bepalingen in deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken met 

voorafgaande schriftelijke instemming van de Stichting Kabelkrant Ameland. Andere 

voorwaarden kunnen op het contract met de Stichting Kabelkrant Ameland alleen van 

toepassing zijn wanneer de Stichting Kabelkrant Ameland met de toepassing hiervan 

voorafgaand schriftelijk heeft ingestemd. 

Artikel 16 – Speciale plaats 

                                                                                                                                                  
16.1 Opdrachten waarbij een speciale plaats als voorwaarde wordt gesteld, worden in 
principe niet geaccepteerd. Met het verzoek om een bepaalde plaats wordt wel zoveel 
mogelijk rekening gehouden. Opdrachten waarvoor een speciale plaatsingstoeslag 
wordt betaald, worden onder voorbehoud van omstandigheden van technische of 
andere aard als zodanig uitgevoerd. Mocht de advertentie door genoemde 
omstandigheden niet op de gewenste plaats komen te staan, dan wordt de speciale 
plaatsingstoeslag niet berekend, maar is de opdrachtgever wel de geldende 
plaatsingskosten verschuldigd.  

Artikel 17 – Reclamaties 

                                                                                                                                    
17.1 Reclamaties over de uitvoering van advertentie opdrachten dienen uiterlijk binnen 
een week na factuurdatum te worden ingediend. Indien binnen deze termijn geen 
reclamatie is ontvangen, wordt de debiteur geacht akkoord te zijn met de nota.  
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Artikel 18 – Erkenning Voorwaarden 

                                                                                                                       
18.1 Door het opgeven van een advertentieopdracht erkent de adverteerder de 
algemene en technische voorwaarden van Stichting Kabelkrant Ameland te kennen en 
er genoegen mee te nemen. Wanneer in een advertentieopdracht of contractaanvraag 
van de adverteerder en/of namens de adverteerder door een reclamebureau of 
mediabureau bepaalde voorwaarden worden gesteld, die afwijken van de door 
Stichting Kabelkrant Ameland gehanteerde voorwaarden, dan worden deze verlangde 
voorwaarden niet erkend, tenzij Stichting Kabelkrant Ameland deze aanvaardt op haar 
bevestiging van de opdracht. De adverteerder of het reclamebureau/mediabureau kan 
zich hierbij niet beroepen op het zogenaamde gewoonterecht.  

Artikel 19 – Aansprakelijkheid reclamemediabureau 

                                                                                                                                        
19.1 Een reclamebureau/mediabureau is tegenover Stichting Kabelkrant Ameland 
aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de tussen het 
bureau en Stichting Kabelkrant Ameland gesloten advertentieovereenkomst.  

Artikel 20 – Persoonsgegevens en privacy 

20.1 De gegevens van een opdrachtgever – zowel ondernemer als particulier – worden 

vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de 

overeenkomst. Gegevens van een opdrachtgever worden niet aan derden verstrekt, 

tenzij de Stichting Kabelkrant Ameland daartoe wettelijk verplicht is ingestemd. 

Artikel 21 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

21.1 Uitsluitend het Nederlands Recht is van toepassing op alle aanbiedingen en 
overeenkomsten. 
21.2 Ten aanzien van geschillen tussen Stichting Kabelkrant Ameland en koper is de 
bevoegde rechter te Leeuwarden bevoegd. 

 

 


