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Versie 1 2 van de Algemene Voorwaarden van STIMS MEDIA B.V., statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en ingeschreven onder KvK-nummer
56359454.
Artikel 1 (Definities)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Aanbieder: iedere persoon die offerte uitbrengt aan de Opdrachtnemer.
Deelnameovereenkomst / Contract / Lidmaatschap of Abonnement: de door Opdrachtnemer
schriftelijk uitgebrachte en door Partijen ondertekende bevestiging van deelname. Opdrachtnemer is niet gebonden aan enige
deelname-overeenkomst, anders dan na ondertekening van de Deelnametoekenning door Partijen.
Mediabureau: een door Opdrachtgever ingeschakeld (advies)bureau dat Opdrachtgever en/of
Partijen adviseert op het gebied van communicatie, media en middelen en dat bemiddelt inzake de totstandkoming van enige
overeenkomst tussen Partijen.
Opdrachtgever: iedere persoon die aan STIMS Media opdracht geeft tot het verlenen van
diensten, het uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van Producten.
Opdrachtnemer: STIMS Media B.V. of de namens STIMS Media B.V. optredende
gemachtigde(n).
Overmacht: een situatie zoals bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.
Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.
Persoon: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Product: voor Opdrachtgever ontwikkelde of te ontwikkelen mediaproducties.
Lidmaatschappen Business Clubs, Verkoop artikelen webshops, Abonnementen Video Platform

Artikel 2 (Toepasselijkheid)
2.1

Opdrachtnemer verwerpt uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever indien zij algemene voorwaarden hanteert
en/of deze aan Opdrachtnemer toezendt en/of verklaart dat deze op een overeenkomst met Opdrachtnemer van toepassing zijn.

2.2

Indien enige passage of bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een tussen Partijen gesloten overeenkomst te eniger tijd
nietig is, dan wel vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Voor de alsdan nietige c.q.
vernietigde passage(s) of bepaling(en) zal een regeling worden getroffen die de bedoeling van Partijen het dichtst benadert.

Artikel 3 Overeenkomsten (te noemen Deelnameovereenkomst, Contract, Lidmaatschap of Abonnement)
3.1

Aanvragen voor offertes en aanbiedingen door Opdrachtnemer zijn niet bindend. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, in welke
vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2

Indien een Persoon namens of voor rekening van Opdrachtgever een overeenkomst sluit met Opdrachtnemer, verklaart hij door
ondertekening of mondelinge verstrekking van de opdracht daartoe bevoegd te zijn. Deze Persoon is naast Opdrachtgever hoofdelijk
aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.3

Een Deelnameovereenkomst komt slechts tot stand na ondertekening van de Deelnametoekenning door beide partijen. Deze
bepaling geldt voorts voor alle andere tussen Partijen te sluiten overeenkomsten, lidmaatschappen en of abonnementen. De inhoud
van de overeenkomst tot deelname is uitsluitend neergelegd in de schriftelijke Deelnametoekenning. Contract, lidmaatschap en of
abonnement

3.4

Indien een overeenkomst tussen Partijen wordt aangegaan zonder dat schriftelijke bevestiging of ondertekening plaatsvindt, wordt
de inhoud van deze overeenkomst geacht volledig te zijn vervat in de offerte van Opdrachtnemer. Geldend voor alle mogelijke
manieren van samenwerken en het leveren van diensten binnen de STIMS Media Group.

3.6

Indien Partijen de Deelnametoekenning of offerte of enige andere schriftelijke overeenkomst wensen te wijzigen of aan te vullen,
dient dit door partijen schriftelijk te worden vastgelegd, waarbij de ingangsdatum van de wijziging of aanvulling daarbij uitdrukkelijk
zal worden vermeld. Eventuele bepalingen en of geschreven teksten die zelfstandig na ondertekening door opdrachtgever dan wel
opdrachtnemer zijn toegevoegd, dienen in alle gevallen te worden voorzien van een handtekening onder deze toegevoegde teksten
door beider partijen. Op eventuele toezeggingen en beloften in mails die betrekkingen hebben op alle overeenkomsten in de
breedste zin van het woord, en mogen worden aangemerkt als inhoudelijke verandering van de opdracht zoals omschreven binnen
de opgemaakte overeenkomsten, kunnen zonder bevestiging aan elkaar van deze toezeggingen, geen rechten worden ontleent.

3.7

Opdrachtgever is gehouden de noodzakelijke medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst door
Opdrachtnemer. Het niet (willen) inplannen van eventuele opnamedagen door opdrachtgever (ongeacht of dit door overmacht niet
tot stand komt) stelt de verplichting van betalen niet uit.
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Artikel 4 (Meerwerk)
4.1

Een opdracht tot meerwerk dient door Opdrachtgever schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden verstrekt. Niet anders dan na
schriftelijk akkoord van Opdrachtnemer komt een overeenkomst tot meerwerk tot stand.

4.1

Indien Opdrachtnemer een (mondelinge) opdracht ontvangt van Opdrachtgever of een medewerker of vertegenwoordiger van
Opdrachtgever aangaande werkzaamheden die niet zijn overeengekomen, en Opdrachtgever heeft na uitvoering van het meerwerk
dit werk geaccepteerd althans heeft niet geprotesteerd tegen het meerwerk, mag Opdrachtnemer er vanuit gaan dat het meerwerk
op uitdrukkelijk (stilzwijgend) verzoek van Opdrachtgever is geschied tegen de door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen en
tarieven.

4.2

Opdrachtgever is gehouden betaling(en) van meerwerk te voldoen zodra dit meerwerk aan de Opdrachtgever in rekening is
gebracht.

Artikel 5 (Inschakeling derden)
5.1

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan enige rechten en
verplichtingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen of af te staan.

5.2

Slechts in het kader van de totstandbrenging van overeenkomsten met Opdrachtnemer is Opdrachtgever gerechtigd derden, zoals
een Mediabureau, in te schakelen. Het Mediabureau treedt te allen tijde op in naam en voor rekening van Opdrachtgever.

5.3

Opdrachtnemer kan met een Mediabureau overeenkomen dat een bureaucommissie toegekend wordt van maximaal 5% van het
totaalbedrag van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Tussen Opdrachtnemer en het
Mediabureau zullen hierover nadere afspraken gemaakt worden. Indien geen (voorafgaande) afspraken zijn gemaakt, is
Opdrachtnemer niet gehouden om tot betaling van enige commissie over te gaan.

Artikel 6 (Aansprakelijkheid en vrijwaringen)
6.1

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet
tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.

6.2

Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van grove opzet dan
wel roekeloosheid van Opdrachtnemer. Geldend voor alle mogelijke vormen van overeenkomsten binnen de STIMS media Group
en haar onderhevige werkmaatschappijen, producten en diensten.

6.3

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot
het bedrag dat als tegenprestatie voor de opdracht is overeengekomen subsidiair hetgeen in het desbetreffende geval onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald. Opdrachtnemer heeft een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten onder de daarvoor gebruikelijke bedingen. De polis ligt op het kantoor van
Opdrachtnemer ter inzage.

6.4

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in
voorkomend geval. Iedere aanspraak op Opdrachtnemer wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar na beëindiging
van de opdracht alsmede na verloop van zes maanden nadat de opdrachtgever met de desbetreffende aanspraak bekend is
geworden of daarmee bekend had kunnen zijn.

6.5

Opdrachtgever is in geval van schade of dreiging van schade gehouden om alle mogelijke en redelijke schade beperkende
maatregelen te nemen. Iedere aanspraak op Opdrachtgever wegens schadevergoeding moet onverwijld nadat de opdrachtgever
daarmee bekend is geworden schriftelijk of per e-mail aan Opdrachtgever worden gemeld.

6.6

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever
aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of die het gevolg is van enig ander handelen of nalaten
van Opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake schade, welke verband houdt
met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor krachtens het
bepaalde in dit artikel niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is.

6.7

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op door die derden
gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Opdrachtgever aangeleverd materiaal van welke aard dan
ook. Partijen zullen elkaar onverwijld en volledig informeren over dergelijke aanspraken van derden. Evenmin is Opdrachtnemer
aansprakelijk voor kosten, schade en interesten die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van personen in dienst van
Opdrachtnemer en/of personen die door Opdrachtnemer worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
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Artikel 7 (Tarieven)
7.1

Alle door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief btw en omzetbelasting, tenzij anders vermeld. Een eventueel
verschuldigde bureaucommissie is echter alreeds bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

7.2

De vastgestelde prijzen zoals overeengekomen in de deelnametoekenning en de overeenkomst, zijn bindend. Opdrachtnemer is
vrij haar prijzen en tarieven verhogen. Opdrachtnemer zal een eventuele verhoging van prijzen of tarieven ten minste drie
maanden van tevoren aankondigen.

Artikel 8 (Betaling)
8.1

Opdrachtnemer zal per omgaande na de ondertekening van de Deelnametoekenning, overeenkomsten, lidmaatschappen,
abonnementen of enige andere tussen Partijen gesloten overeenkomst, de factuur aan Opdrachtgever toezenden.

8.2

Opdrachtgever is te allen tijde gehouden 100% van de factuur binnen tien (10) dagen na de factuurdatum te voldoen, tenzij de
opname eerder plaatsvindt. In dit geval dient voldoening uiterlijk één werkdag vóór aanvang van de eerste geplande
opnamedatum te geschieden. Het verplaatsen van de eerste opnamedatum geeft Opdrachtgever niet het recht later aan haar
betalingsverplichting te voldoen. Bij het uitblijven van volledige betaling, kan Opdrachtnemer de beelden en rechten onder zich
houden tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Abonnementen Video Platform worden op de 20e van iedere maand automatisch geïncasseerd voor de duur van de lopende
overeenkomst. Gaat opdrachtgever niet akkoord met een automatische incasso dan dient het gehele bedrag van de opdracht in zijn
geheel per jaar te worden voldaan .Lidmaatschappen van de SMBC dienen jaarlijks op 2 januari van het boekjaar te worden voldaan.

8.3

Na het verstrijken van een van de in lid 2 genoemde termijnen, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling
vereist is en is het gehele aan opdrachtgever gefactureerde bedrag onmiddellijk opeisbaar. Vanaf het moment waarop het verzuim
intreedt tot aan de dag der algehele betaling is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (ex art 119 a BW) verschuldigd over het
gefactureerde en uitstaande bedrag te vermeerderen met 2% per maand.

8.4

Afgezien van de verrekening met eventueel reeds betaalde voorschotten, staat het Opdrachtgever niet vrij enige door haar
verschuldigde vergoeding te verrekenen, op te schorten of daarop inhoudingen te laten plaatsvinden. De opdrachtgever die een
opdracht tot dienstverlening intrekt of opschort aan Opdrachtgever is de vergoeding voor de verrichtte extra diensten en/of de
gemaakte extra kosten verschuldigd.

8.5

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten
ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend
op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport
Voorwerk II. Indien Stims echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk
gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

8.6

Opdrachtgever is gehouden het overeengekomen bedrag op het aangegeven banknummer en onder vermelding van het aangeven
betalingskenmerk of factuurnummer, over te maken.

8.7

Opdrachtgever is gehouden onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Opdrachtnemer te melden.
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Artikel 9 (Intellectuele Eigendom)
9.1

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op de resultaten van de werkzaamheden van Opdrachtnemer
danwel haar leverancier(s), berusten bij Opdrachtnemer respectievelijk haar leverancier(s). Deze rechten worden niet
overgedragen, tenzij Partijen anders schriftelijk overeenkomen. Eventuele beeldverslagen van events gekoppeld aan de SMBC
komen in rechten te vallen binnen de STIMS Media Group.

9.2

Opdrachtnemer verleent na volledige betaling door Opdrachtgever een eeuwigdurende
(gebruiks)licentie aan Opdrachtgever ten aanzien van het door Opdrachtgever bestelde Product. Opdrachtgever is op basis van
deze licentie gerechtigd het Product op een door haar gewenste wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, al dan niet in
gewijzigde vorm. Deze gebruikslicentie is niet exclusief en is overdraagbaar, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

9.3

Indien enige intellectuele eigendomsrechten, portretrechten hieronder begrepen, van
Opdrachtgever onderdeel van het Product uitmaken, dan verleent Opdrachtgever een eeuwigdurende, exclusieve, niet
overdraagbare gebruikslicentie aan Opdrachtnemer.

9.4

Opdrachtnemer blijft onder alle omstandigheden, dus ook in geval van een eventuele overdracht van intellectuele
eigendomsrechten, bevoegd om het betreffende Product voor eigen gebruik te verveelvoudigen en openbaar te maken.
Opdrachtgever erkent het recht van Opdrachtnemer om de productie op te nemen in promotiemateriaal, waaronder begrepen de
portfolio van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal geen beroep op enig intellectueel eigendomsrecht doen

9.5

Indien Opdrachtgever in strijd handelt met diens contractuele verplichtingen, is Opdrachtnemer gerechtigd de verleende licentie
tot gebruik van de productie tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.

Artikel 10 (Geheimhouding)
10.1

Partijen garanderen de geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat
deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens verplicht. Gegevens worden in
ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door een van de Partijen als zodanig zijn aangeduid.

10.2

Partijen zijn niet gerechtigd gegevens die door de andere partij ter beschikking worden gesteld, aan te wenden voor een ander doel
dan waarvoor deze gegevens werden verkregen.

Artikel 11 (Opschorting/verrekening en beëindiging)
11.1

Opdrachtnemer is gerechtigd om haar uitvoering, waaronder begrepen de nakoming van haar betalingsverplichtingen, of een
gedeelte daarvan, op te schorten in geval van verzuim of voorzien verzuim van Opdrachtgever, zonder dat enige voorafgaande
kennisgeving noodzakelijk is.

11.2

Opdrachtnemer is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever de uitvoering van de
overeenkomst om welke reden dan ook opschort, zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is en zonder tot betaling
van enige vergoeding aan Opdrachtgever gehouden te zijn.

11.3

Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van
de wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Ontbinding kan echter niet plaatsvinden voordat een deugdelijke en zo specifiek
mogelijke schriftelijke ingebrekestelling is uitgebracht aan Opdrachtgever, behalve indien de wet voorschrijft dat ook zonder
ingebrekestelling ontbonden kan worden.

11.4

Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk
beëindigen indien Opdrachtgever (voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van Opdrachtgever
wordt aangevraagd of indien de onderneming van Opdrachtgever anderszins wordt geliquideerd of beëindigd.

11.5

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden middels storting of overmaking op een door
Opdrachtgever aangewezen bank- of girorekening binnen de gestelde betalingstermijn. De op de bank/giroafschriften van
Opdrachtgever aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. De Opdrachtgever is nimmer
gerechtigd tot verrekening/opschorting van het door hem aan Opdrachtgever verschuldigde.
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Artikel 12 (Opname Product)
12.1

De opnamedatum voor een Product wordt na overleg tussen Partijen vastgesteld door Opdrachtnemer. Opdrachtgever kan de
vastgestelde datum niet eenzijdig verzetten, maar behoeft hiervoor de schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer.
Opdrachtgever zal gehouden zijn een dergelijk verzoek met redenen te omkleden.

12.2.

Indien de datum op enkel initiatief van Opdrachtgever wordt verzet, behoudt Opdrachtnemer het recht voor om Opdrachtgever de
volgende vergoeding in rekening te brengen:
Mocht Opdrachtgever meer dan vijf (5) werkdagen voor de opnamedatum de vastgestelde opnamedatum wensen te wijzigen, dan
worden hiervoor in beginsel geen kosten in rekening gebracht. Voorgaande geldt behoudens het in lid 1 bepaalde.
Mocht Opdrachtgever vier (4) werkdagen voor de opnamedatum de vastgestelde opnamedatum wensen te wijzigen, dan worden
hiervoor 10% van het totaalbedrag van de betreffende opdracht of het betreffende Product worden gefactureerd.
Mocht Opdrachtgever drie (3) werkdagen voor de opnamedatum de vastgestelde opnamedatum wensen te wijzigen, dan worden
hiervoor 25% van het totaalbedrag van de betreffende opdracht of het betreffende Product worden gefactureerd.
Mocht Opdrachtgever twee (2) werkdagen voor de opnamedatum de vastgestelde opnamedatum wensen te wijzigen, dan worden
hiervoor 40% van het totaalbedrag van de betreffende opdracht of het betreffende Product worden gefactureerd.
Mocht Opdrachtgever één (1) werkdag voor de opnamedatum de vastgestelde opnamedatum wensen te wijzigen, dan worden
hiervoor 50% van het totaalbedrag van de betreffende opdracht of het betreffende Product worden gefactureerd.
Mocht Opdrachtgever op de opnamedag zelf de opnamedatum wensen te wijzigen, dan worden hiervoor 80% van het totaalbedrag
van de betreffende opdracht of het betreffende Product worden gefactureerd.

12.3

Opdrachtnemer kan naar eigen beoordeling besluiten om in geval van Overmacht aan de kant van Opdrachtgever van facturering
van de in het voorgaande lid neergelegde vergoedingen af te zien.

12.4

Indien er op een tweede opnamelocatie (binnen een straal van 20 km) moet worden gefilmd, bedragen de kosten €250,- De kosten
van locaties buiten 20 km of meerdere locaties gaan in overleg en altijd ter ondertekening van beider partijen.

12.5

Na ondertekening van de Deelnameovereenkomst is de Opdrachtgever gehouden het Product af te nemen. Mocht de
Opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, besluiten af te willen zien van (verdere) deelname of medewerking, dan is de
Opdrachtnemer gerechtigd 100% annuleringskosten in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.

Artikel 13 (Aanpassingen aan het Product)
13.1

Opdrachtnemer zal binnen een tussen Partijen af te spreken termijn nadat de opnamen van het Product zijn afgerond, een eerste
elektronische versie van het Product aan Opdrachtgever doen toekomen. De af te spreken termijn is indicatief en derhalve
nimmer fataal.

13.2

Opdrachtgever dient direct na de (op)levering van het Product deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid
daarvan, Opdrachtnemer zo snel als mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen op de hoogte te brengen. Indien
binnen deze termijn geen melding plaatsvindt, dan wordt Opdrachtgever geacht met het Product in te stemmen en vervalt ieder
recht op retentie of wijziging.

13.3

Opdrachtgever is gerechtigd direct na de (op)levering van het Product aan Opdrachtnemer eenmalig om wijziging van het Product
te verzoeken. Dit verzoek dient in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen aan Opdrachtnemer over te worden gebracht. Indien dit
verzoek naar het oordeel van Opdrachtnemer redelijk en terecht is, zal Opdrachtnemer de gewenste wijziging kosteloos
doorvoeren. Indien binnen deze termijn geen melding plaatsvindt, dan wordt Opdrachtgever geacht met het Product in te
stemmen en vervalt ieder recht op kosteloze wijziging.

13.4

Overige gewenste aanpassingen kunnen op verzoek worden uitgevoerd tegen de op dat moment geldende tarieven van
Opdrachtgever.
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Artikel 14 (Uitzending Product)
14.1

Uit de relevante mediawetgeving vloeit voor Opdrachtnemer het uitgangspunt van redactionele onafhankelijkheid voort.
Opdrachtnemer bepaalt derhalve uiteindelijk welke plek een door Opdrachtgever ingekochte Product in het desbetreffende
programma zal krijgen. Iedere door Opdrachtnemer toezegging met betrekking tot de datum en het tijdstip van uitzending geldt als
een indicatie. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen de datum en/of het tijdstip van uitzending te
wijzigen.

14.2

Indien het om enige reden niet mogelijk blijkt het Product op of rondom het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip uit te zenden,
dan zal Opdrachtnemer zich inspannen om het Product op een alternatief maar vergelijkbaar tijdstip uit te zenden. Opdrachtnemer
is in dit verband niet gehouden tot enige schadevergoeding.

14.3

Indien door een aan Opdrachtgever te wijten omstandigheden (een deel van) het Product niet uitgezonden kan worden op het
overeengekomen tijdstip of de overeengekomen datum, behoudt Opdrachtnemer het recht voor de gereserveerde zendtijd naar
eigen inzicht aan een derde partij ter beschikking te stellen. Indien Opdrachtnemer hier niet in slaagt, is Opdrachtgever gehouden
Opdrachtnemer voor de volledige gereserveerde zendtijd te betalen.

14.4

Een Product is in een uitzending vrijwel altijd onderdeel van een geheel. Opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat er mogelijk
vooraf en/of na afloop van de uitzending van het Product van Opdrachtgever, andere items worden uitgezonden.

Artikel 15 (STIMS Media Business Club, SMBC nader te noemen)
Registratie en aanmelding lidmaatschap
15.1.1

De Club is pas actief bij minimaal 15 leden. Tot het bereik van 15 actieve leden kunnen leden zich wel aanmelden, maar ontvangen
leden nog geen factuur.

15.1.2

Bij inschrijving lopende seizoen (boekjaar) zal een reductie van de reeds verlopen maanden worden toegepast. Het is echter alleen
mogelijk om per kwartaal lid te worden van de SMBC. Het minimaal af te nemen kwartaalgelden zal gesteld worden op twee. Zo is
de minimale inschrijving dan ook groot € 800,-.

Opzeggen lidmaatschap
15.2.1 Opzeggen moet geschiedden voor de 1e van de twaalfde maand van het lopende contractjaar.
Zonderopzegging wordt het contract, stilzwijgend, jaarlijks verlengt.
Overige Bepalingen en Voorwaarden
15.3.1

Ieder lid van de SMBC heeft het recht een meeting te organiseren bij hen of haar op kantoor, dan wel een andere locatie. De kosten
die dit event kent zijn geheel voor rekening van de organisator van het evenement. Eventueel is het en kan het mogelijk zijn dat
deze organisator een fee vraagt aan de overige leden. Dit zal dan onderbouwd moeten worden middels duidelijke opmerkelijke of
grote kostenposten die het event behelst. De facturatie zal geschiede vanuit de organisator aan de overige deelnemers. STIMS Media
en de SMBC is hierin op geen enkele manier een partij in. Eventuele onbetaalde facturen kunnen dan ook niet op STIMS Media
verhaald worden.

15.3.2

Events waar een extra bijdrage voor geldt zullen voorafgaand aan het event door SMBC aan deelnemers, na inschrijving en
onderbouwd en ondersteunt middels een extra opdrachtbevestiging dan wel inschrijving, worden gefactureerd. Het gehele bedrag
dient voorafgaand aan het event door deelnemer te zijn voldaan. SMBC heeft het recht bij uitblijven van deze betaling de deelneming
te ontbinden en een ander lid deze beschikbare plekken toe te wijzen.

15.3.3

Bij inschrijving voor een extra betaalt event, is het lid ten alle tijden verplicht de factuur en vordering te voldoen. Ook bij eventuele
afmelding voorafgaand en of het niet aanwezig zijn of kunnen zijn bij het genoemde evenement.

15.3.4

Binnen 72 uur voorafgaand aan het event kan middels een dwingende reden geannuleerd worden. Het betaalde bedrag zal niet in
zijn geheel worden gecrediteerd. De kosten die SMBC heeft gemaakt zullen altijd voldaan moeten worden.
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Artikel 16 (STIMS Media Video Player)
16.1.1

Iedere nieuwe gebruiker, lees abonnement, zal tegen 11 maanden in het eerste jaar worden afgesloten. Hiermee is vastgesteld dat
iedere nieuwe abonnee een korting krijgt van 1 maand. Deze korting is groot het bedrag dat de abonnee per maand aan zijn SVP
betaalt.

16.1.2

SVP biedt tal van call for actions die in te bouwen zijn binnen bestaande content.

16.1.3

Abonnementen worden voor minimaal 12 maanden afgesloten en worden stilzwijgend verlengd tot wederopzegging op of
tenminste voor de 1e van de elfde maand van het kalenderjaar. De kosten worden maandelijks geïncasseerd middels een
automatische incasso dan anders met een factuurbetaling van een jaar voorafgaand aan de start van het nieuwe jaar.

16.1.4

Filmpjes, items en of foto’s die door een externe partij, anders dan STIMS Media geproduceerd zijn, worden te allen tijde
gecontroleerd door STIMS Media, voor deze geplaatst worden op het kanaal van abonnee. STIMS Media heeft hierin altijd het recht
om beeldmateriaal te weigeren. Schade voortvloeiend uit plaatsing van de items en andere content op het kanaal van abonnee aan
derde, genoemd alle rechtspersonen in de breedste zin van het woord, kunnen in geen van de gevallen verhaald worden op STIMS
Media Group en al haar onderliggende entiteiten en producten.

16.1.5

STIMS Media draagt zorg voor de hosting van de videocontent middels een externe server. Bij uitvallen langer dan 24 uur zal STIMS
Media de abonnementsgelden terugbetalen naar rato van het verlies in uren waarbinnen de items en overige content niet
benaderbaar was.

Artikel 17 (SMS BEL EN WIN)
17.1

17.2
17.3
17.4

Deze Algemene Voorwaarden van STIMS Media BV (Oosteinde 137, Unit 201, 2271 EE Voorburg, hierna: Aanbieder) zijn van
toepassing op alle promotionele kansspelen en acties, zoals SMS Bel & Win, die door Aanbieder worden georganiseerd ter promotie
van onder andere haar televisieprogramma’s (hierna gezamenlijk naar verwezen als: Spel).
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een Spel (hierna: Deelnemer) gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
Aanbieder handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
De Algemene Voorwaarden en eventuele andere informatie betreffende een Spel zijn te raadplegen op
www.stimsmediaprijsvragen.nl (hierna: Website).

Artikel 18 (Deelname)
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6

Per Spel zal op de Website worden aangegeven: de wijze waarop de Deelnemer kan deelnemen en de termijn waarbinnen deelname
mogelijk is.
Deelname geschiedt uit vrije wil van de Deelnemer en zonder tussenkomst van een derde.
Deelnemer dient juiste, actuele en volledige informatie te verschaffen tijdens deelname aan een Spel.
Uitgesloten van deelname zijn personen die de achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en medewerkers, in loondienst of
door middel van een samenwerkingsovereenkomst, van de STIMS Media Group.
Aanbieder heeft het recht om Deelnemers van deelname uit te sluiten wanneer hij de indruk krijgt dat zij zich niet aan de Algemene
voorwaarden houden.
De eventuele communicatiekosten worden bij de aankondiging van een Spel vermeld en bedragen maximaal € 0,45 per deelname.

Artikel 19 (Prijzen)
19.1

19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7

Per Spel zal op de Website worden aangegeven: het aantal te winnen prijzen, inclusief een beschrijving en de economische waarde
daarvan; het aantal trekkingen, maximaal twintig per jaar per Spel; en indien mogelijk de datum van trekking en uitreiking van
prijzen.
De winnaar van een Spel wordt aangewezen op onpartijdige wijze, waaronder begrepen een onpartijdig computerprogramma.
De prijs wordt binnen drie weken na bekendmaking afgeleverd op het door de winnaar vermelde adres. De winnaar dient altijd te
(laten) tekenen voor ontvangst. Aanbieder mag dit document indien zij dit nodig acht publiek maken of online plaatsen.
Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar.
Aanbieder kan te allen tijde verifiëren of bij een Deelnemer een recht op een prijs bestaat.
Een winnende Deelnemer heeft drie maanden na bekendmaking aanspraak op een prijs. Indien Deelnemer de prijs niet (tijdig)
aanvaardt, kan Aanbieder een andere winnaar aanwijzen.
Aanbieder draagt zorg voor de inhouding en aangifte van kansspelbelasting.
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Artikel 20 (Persoonsgegevens)
20.1
20.2

20.3
20.4

20.5

Deelnemer is zich bewust dat hij door deelname bepaalde persoonsgegevens aan Aanbieder verstrekt, zoals zijn of haar NAWgegevens en mobiele telefoonnummer.
Indien Deelnemer besluit deel te nemen en zich derhalve akkoord verklaart met deze Algemene voorwaarden, geeft Deelnemer aan
Aanbieder toestemming om zijn of haar persoonsgegevens in verband met de deelname aan het Spel te verwerken. Verwerking van
de persoonsgegevens van Deelnemer vindt plaats conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Deelnemer geeft toestemming aan Aanbieder om de noodzakelijke gegevens te verstrekken aan derden ten behoeve van de levering
van prijzen.
De winnende Deelnemer geeft door deelname aan het Spel toestemming aan Aanbieder om zijn of haar naam en woonplaats in de
communicatie-uitingen ter zake van de uitslag te gebruiken. Voorts kunnen de gegevens van de winnende Deelnemer worden
verwerkt voor het doeleinde zoals bepaald in het vorige lid, of voor zover het een situatie betreft als bedoeld in art. 20.3 van deze
Algemene voorwaarden.
Deelnemer geeft door deelname toestemming om na afloop van het Spel benaderd te worden door Aanbieder aangaande het Spel
of andere door Aanbieder georganiseerde Spellen. Aanbieder is gerechtigd persoonsgegevens te gebruiken voor het verzenden van
sms-berichten of andere (digitale) communicatie met een inhoudelijk karakter gekoppeld aan het Spel. Aanbieder zal hiervoor echter
nooit (communicatie)kosten in rekening brengen.

Artikel 21 (Wijziging)
21.1
21.2

De Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Aanbieder worden gewijzigd.
Gedurende de looptijd van een Spel worden deze voorwaarden niet ten nadele van de Deelnemers aan dat Spel gewijzigd.

Artikel 22 (Overmacht)
22.1
22.2

Aanbieder heeft het recht om in geval van overmacht het Spel te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
Indien een toegekende prijs vanwege overmacht niet geleverd kan worden, zorgt Aanbieder voor een gelijkwaardig alternatief.

Artikel 23 (Klachten)
23.1
23.2
23.3

Een ieder die meent dat een Spel niet voldoet aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014, kan daarover een schriftelijke
klacht indienen bij Aanbieder, onder vermelding van ‘klacht promotioneel kansspel”.
De klacht dient deugdelijk te worden gemotiveerd.
Aanbieder zal de klager, na het in behandeling nemen van een klacht, informeren over de procedure van afhandeling.

Artikel 24 (Toepasselijk recht en bevoegde rechter)
24.1

Op alle offertes en overeenkomsten (en daaruit voortvloeiende geschillen) tussen Partijen is bij uitsluiting het Nederlands recht van
toepassing.

24.2

Alle mogelijke geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de
Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer een andere plaats kiest.
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