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Artikel 1: Definities 

 

1. Aanlevervoorwaarden 

Voorwaarden waaraan elke Advertentie dient te voldoen om op de Website 

geplaatst te worden, welke voorwaarden nader zijn gespecificeerd in onderhavige 

Algemene Voorwaarden.  

2. Aanleverdatum 

Datum waarop NHVM uiterlijk de Advertentie en Hyperlink door Adverteerder 

ontvangt teneinde plaatsing in de Advertentieruimte op de Website te kunnen 

realiseren.  

3. Adverteerder 

Elke natuurlijke of rechtspersoon die van de Advertentieruimte op de Website van 

NHVM gebruik maakt middels plaatsing van een Advertentie. 

4. Advertentie 

Iedere  commerciële dan wel promotionele uiting die door de Adverteerder op de 

website van NHVM wordt geplaatst, inhoudende het Logo van de deelnemende 

Adverteerder met een Hyperlink naar website van Adverteerder.   

5. Advertentiemateriaal 

Elke promotionele uiting, daaronder in elk geval begrepen Logo en Hyperlink, van 

de Adverteerder. 

6. Advertentieovereenkomst 

De Schriftelijke overeenkomst tussen NHVM  en Adverteerder met betrekking tot 

de Advertentieruimte op de Website. 

7. Advertentieruimte 

De door NHVM beschikbaar gestelde ruimte op de Website van NHVM. 

8. Advertentietarieven 

De actuele tarieven die gelden voor adverteren in de Advertentieruimte op de 

Website, zoals opgenomen in de door NHVM uitgebrachte Offerte. Eveneens 

vallen hieronder de in specifieke situaties gehanteerde prijsbepalingen.  

9. Algemene Voorwaarden Adverteren 

Onderhavige Algemene Voorwaarden die beschikbaar zijn op de Website en 

tevens voor of tijdens het sluiten van de Advertentieovereenkomst aan 

Adverteerder zullen worden verstrekt.  

10. Betaaltermijn 

Op de factuur vermelde termijn waarbinnen betaling van de factuur dient te 

geschieden.  

11. Bezoeker 

Een, al dan niet geregistreerde, gebruiker van de Website. 

12. Diensten 

De op basis van de Advertentieovereenkomst te leveren huidige en toekomstige 

werkzaamheden door NHVM en Adverteerder. Hieronder wordt in elk geval 

verstaan het plaatsen van de Advertentie in de Advertentieruimte op de Website 

en het plaatsen van de NHVM-button op website van Adverteerder.  

13. Hyperlink 

Code die door middel van aanklikken doorgang naar website van NHVM dan wel 

de Adverteerder mogelijk maakt. 
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14. Logo 

Bedrijfslogo van Adverteerder waarmee Adverteerder bekend is bij het publiek en 

zoals naar derden gehanteerd wordt door Adverteerder.  

15. NHVM 

Nog Heel Veel Meer, gevestigd en kantoorhoudend op de Vogezen 90, 1567 KC 

te Assendelft, in geschreven in het Handelsregister te Alkmaar onder nummer 

64672581. 

16. Offerte 

Een door NHVM gedaan Schriftelijk aanbod voor een specifieke Adverteerder 

middels het toesturen van een voorstel tot Advertentieovereenkomst aan deze 

Adverteerder teneinde tot een Advertentieovereenkomst te komen. 

17. Opdracht 

Schriftelijke opdracht tot het verlenen van Diensten, inhoudende de door 

Adverteerder voor akkoord getekende Advertentieovereenkomst.  

18. Opdrachtgever 

Adverteerder.  

19. Plaatsingsdatum 

Datum waarop Advertentie op de Website wordt geplaatst, zoals 

overeengekomen in de Advertentieovereenkomst. Valt samen met de Startdatum 

van de Advertentieovereenkomst.  

20. Productgroep 

Een verzameling producten die tot één productcategorie behoren. 

21. Schriftelijk 

Communicatie per brief en e-mail.   

22. Startdatum 

Datum waarop ingevolge de Advertentieovereenkomst plaatsing van Advertentie 

wordt gerealiseerd. Valt samen met de Plaatsingsdatum.  

23. Website 

De Internet websites van NHVM, te weten <www.nhvm.nl> en alle afgeleide 

huidige en toekomstige varianten daarvan. 

24. Werkdag 

Maandag tot en met vrijdag. Feestdagen, hieronder verstaan elke door de 

Nederlandse Rijksoverheid erkende feestdag, gelden niet als werkdagen.  
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Artikel 2: NHVM 

 

Nog Heel Veel Meer, handelend onder de naam “NHVM”, gevestigd en 

kantoorhoudend te Assendelft aan de Vogezen 90 (1567KC), ingeschreven in het 

Handelsregister te Alkmaar onder nummer 64672581 en handelend onder btw-

nummer NL189079563B01. 

 

Artikel 3: Toepasselijkheid 

 

1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Offerte van 

NHVM, elke tot stand gekomen Advertentieovereenkomst en de uitvoering ervan 

tussen NHVM en Adverteerder, tenzij partijen Schriftelijk anders overeenkomen. 

De Algemene Voorwaarden maken daarmee integraal onderdeel uit van de 

Offerte en de Advertentieovereenkomst tussen NHVM en Adverteerder.  

2. De Algemene Voorwaarden zullen voor of bij het sluiten van de overeenkomst 

aan de Adverteerder elektronisch ter hand worden gesteld, op zodanige wijze dat 

zij kunnen worden opgeslagen op een daartoe bestemde gegevensdrager en 

toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. 

3. Algemene voorwaarden van de Adverteerder, of enige andere voorwaarden zijn 

niet van toepassing, tenzij Schriftelijk tussen partijen uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen.  

4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover 

deze uitdrukkelijk vooraf en Schriftelijk zijn overeengekomen tussen NHVM en de 

Adverteerder en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de 

desbetreffende Advertentieovereenkomst. De overige bepalingen van de 

Algemene Voorwaarden blijven hiermee onveranderd van kracht. 

5. NHVM is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden Adverteren eenzijdig te 

wijzigen. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de Website van NHVM 

<www.nhvm.nl >. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Adverteren zijn van 

toepassing op reeds bestaande Advertentieovereenkomsten en Offertes. Bij 

verlenging van de Advertentieovereenkomst worden de gewijzigde Algemene 

Voorwaarden geacht te zijn geaccepteerd door de Adverteerder.    

6. De ROTA Voorwaarden zijn niet van toepassing op de plaatsing van Advertenties 

op de website van NHVM. 

 

Artikel 4: Totstandkoming Advertentieovereenkomst  

1. De Advertentieovereenkomst komt tot stand door Schriftelijke acceptatie door 

Adverteerder van een Offerte van NHVM. De Startdatum is de datum zoals 

vermeld in de Advertentieovereenkomst.  

2. Op de Offertedatum plaatst NHVM ter visualisatie en goedkeuring reeds 

kosteloos de Advertentie op haar Website. Aan de getoonde samenstelling 

kunnen geen rechten worden ontleend. Toekenning van de Advertentieruimte 

geschiedt op volgorde van ontvangst van de getekende Offerte. In het geval dat 

Adverteerder de Advertentie wenst aan te passen danwel te vervangen, dient 

Adverteerder bijgaande de retournering van de Offerte zijn Logo en Hyperlink 

binnen de in de Offerte gestelde termijn aan NHVM te leveren. Indien 
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Adverteerder geen goedkeuring verleent voor plaatsing van de Advertentie, 

verwijdert NHVM deze onverwijld na verzoek Adverteerder. NHVM accepteert 

geen enkele aansprakelijkheid omtrent het gestelde in dit artikel. 

3. NHVM behoudt zich het recht voor de Advertentieruimte te verkopen aan derden 

zolang de Offerte niet Schriftelijk door Adverteerder is geaccepteerd dan wel 

zolang NHVM geen Schriftelijke acceptatie ontvangen heeft. 

4. Adverteerder is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de 

Advertentieovereenkomst aan derden over te dragen tenzij NHVM vooraf 

Schriftelijk toestemming heeft verleend. 

5. Indien een Advertentieovereenkomst wordt gesloten door twee of meer 

Adverteerders gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de 

nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit de Advertentieovereenkomst. 

6. NHVM verleent Adverteerder geen exclusiviteit met betrekking tot de 

Productgroep van de Advertentie.  

 

Artikel 5: Aanbod en Optierecht  

1. Elke Offerte gedaan door NHVM is eenmalig, vrijblijvend en geldig gedurende vijf 

werkdagen vanaf Offertedatum tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.  

2. Een optie op een Advertentieruimte bestaat slechts dan wanneer NHVM deze 

mogelijkheid uitdrukkelijk en Schriftelijk in de Offerte heeft gegeven en verloopt 

van rechtswege op de in de Offerte vermelde vervaldatum, tenzij de Adverteerder 

de optie voordien heeft ingeroepen.  

3. In het geval dat er geen vervaldatum van de optie is overeengekomen tussen 

partijen, vervalt deze op de vijfde werkdag na Offertedatum. 

4. Indien NHVM een optie heeft verleend aan Adverteerder en een derde zich heeft 

aangemeld om de gereserveerde Advertentieruimte te kopen, kan NHVM 

Adverteerder Schriftelijk verzoeken om binnen twee werkdagen te beslissen of zij 

de optie wenst om te zetten in een Advertentieovereenkomst. Indien Adverteerder 

van die mogelijkheid geen gebruik wenst te maken, of niet binnen de termijn 

reageert, staat het NHVM vrij om de Advertentieruimte aan derden te verkopen. 

 

Artikel 6: Aanlevervoorwaarden Advertentiemateriaal 

1. Advertentiemateriaal en de aanlevering hiervan dienen in overeenstemming te 

zijn met de Aanlevervoorwaarden van NHVM zoals vermeld in deze Algemene 

Voorwaarden en de Offerte. Voor het logo dient een der bestandsformaten zoals 

vermeld in de Offerte gebruikt te worden. 

2. Advertentiemateriaal dient uiterlijk op de Aanleverdatum, twee werkdagen na tot 

stand komen van de Advertentieovereenkomst, per e-mail aan NHVM te worden 

toegezonden door Adverteerder. Toezending van het Advertentiemateriaal is voor 

rekening en risico van de Adverteerder. De Adverteerder is verantwoordelijk voor 

de inhoud en voor het binnen de gestelde termijnen aanleveren van het 

Advertentiemateriaal ter plaatsing van de Advertentie. Deze termijnen zijn fatale 

termijnen. Niet nakoming ervan levert per omgaande verzuim op, zonder dat 

NHVM Adverteerder hiervoor ingebreke dient te stellen.  



 

NHVM | Algemene Voorwaarden   

3. Adverteerder verstrekt en garandeert aan NHVM voor de overeengekomen duur 

en het overeengekomen gebruik een onvoorwaardelijke, onherroepelijke, 

onbeperkte en wereldwijde licentie met betrekking tot de inhoud en plaatsing van 

het Advertentiemateriaal en alle daarin vervatte rechten van intellectuele en/of 

industriële eigendom. Adverteerder staat er tevens voor in dat het 

Advertentiemateriaal geen eigenschappen bevat die de normale werking van de 

Website van NHVM verstoort dan wel onevenredig zwaar belast.  

4. Ook staat Adverteerder er voor in dat het (aangeleverde) Advertentiemateriaal 

veilig is en geen virussen, Trojaanse paarden, wormen en/of andere programma’s 

bevat welke op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de 

computersystemen, computerprogramma’s en Website van NHVM, dan wel die 

van Gebruiker, derden of Adverteerder zelf. Teneinde hiervoor zorg te dragen 

dient Adverteerder zijn netwerk en overige apparatuur en programmatuur 

doorlopend te beveiligen met antivirus software die voldoet aan de actuele stand 

van de techniek op Aanleverdata. In geval van verlenging wordt hiervoor de 

datum waarop verlenging in gaat, aangemerkt.     

5. NHVM kan besluiten incomplete, niet tijdige, niet goed reproduceerbare 

Advertenties dan wel materiaal ongeschikt voor reproductiemethode van Website 

en alle overige voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden niet 

op de Website te plaatsen wanneer niet binnen de vastgestelde termijnen 

correcties zijn aangeleverd aan NHVM. Kosten hiermee gepaard gaande dan wel 

aanpassing van het materiaal worden aan Adverteerder in rekening gebracht. 

6. Schade als gevolg van het niet aanleveren conform de Aanlevervoorwaarden en 

eisen aan Advertentiemateriaal zoals gesteld in onderhavige Algemene 

Voorwaarden behoort nooit tot de aansprakelijkheid van NHVM. 

 

Artikel 7: Uitvoering Opdracht 

1. Advertentiemateriaal wordt conform de procedure zoals overeengekomen in de 

Offerte en Advertentieovereenkomst aangeleverd dan wel geplaatst.  

2. NHVM plaatst uiterlijk twee werkdagen voor Plaatsingsdatum de Advertentie in de 

overeengekomen Advertentieruimte op de Website. NHVM draagt zorg voor 

correcte en professionele plaatsing en het onderhoud van de Advertentie op de 

Website van NHVM.  

3. Kosten voor plaatsing van het Advertentiemateriaal na Plaatsingsdatum door een 

toerekenbare tekortkoming van NHVM komen voor rekening van NHVM en zullen 

in evenredigheid in mindering worden gebracht op het Factuurbedrag voor de 

betreffende maand. 

4. Door de Adverteerder aangegeven voorkeuren voor specifieke Advertentieruimtes 

op de Website kunnen slechts worden gehonoreerd op basis van beschikbaarheid 

op moment van acceptatie van de Offerte en onder de voorwaarde dat de 

Adverteerder het voor de betreffende plaats geldende Advertentietarief voldoet. 

Gedurende de periode gelegen tussen tot stand komen van de 

Advertentieovereenkomst en het einde van de Advertentieovereenkomst is 

Adverteerder gerechtigd te besluiten om de Advertentie naar een andere 

Advertentieruimte te verplaatsen, indien deze beschikbaar is en zich geen situatie 

voordoet zoals bedoeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden. 
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5. Adverteerder draagt de verantwoordelijkheid van fouten in de uitvoering van 

geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig 

ontvangen aanvragen, aanwijzingen en mededelingen van Adverteerder. 

 

Artikel 8: Tarieven  

1. Advertentieovereenkomst komt tot stand op basis van het door NHVM 

aangeboden vaste in Euro’s vermelde Advertentietarief. NHVM kan aan 

Adverteerder vaste dan wel variabele kortingen berekenen. 

2. Alle in de Advertentieovereenkomst en Offerte vermelde prijzen zijn exclusief 

BTW en andere van overheidswege gestelde heffingen, tenzij anders vermeld.  

3. NHVM behoudt zich het recht voor de tarieven te allen tijde te wijzigen. 

Wijzigingen worden Schriftelijk aan Adverteerder verzonden. 

4. Prijzen en overige voorwaarden genoemd in de Offerte hebben enkel betrekking 

op die overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor een nieuw 

aanbod, herplaatsing, uitbreiding of verlenging van een Advertentieovereenkomst. 

 

Artikel 9: Facturering en Betaling  

1. De Adverteerder zal voor de door NHVM geleverde Diensten de in de Advertentie 

overeenkomst vermelde vergoeding betalen op de daarvoor aangegeven wijze. 

Deze betaling zal vooraf plaatsvinden. Hiertoe zal maandelijks vooraf in pdf aan 

de Adverteerder een factuur worden verzonden. Adverteerder vermeldt in de 

Offerte het hiertoe dienstdoende e-mailadres. Het recht op een papieren factuur 

vervalt hierbij.  

2. De factuur dient binnen 14 (veertien) dagen vanaf de factuurdatum te worden 

voldaan op het rekeningnummer van NHVM, onder vermelding van het 

factuurnummer zoals vermeld op de factuur. Deze termijn is een fatale termijn. Bij 

uitblijven van tijdige of volledige betaling door Adverteerder binnen de 

Betaaltermijn zal direct na verloop van deze termijn verzuim intreden, zonder dat 

hiervoor verdere ingebrekestelling van NHVM is vereist. Eveneens is NHVM 

gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten.  

3. Vanaf het intreden van verzuim tot en met de datum van integrale voldoening van 

de verschuldigde betaling is de Adverteerder een toeslag verschuldigd. Deze 

toeslag bestaat uit een vijftiende deel van de Wettelijke Handelsrente 

verschuldigd over die som per maand dat betaling uitblijft vermeerderd met 4% 

over het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 10,00 per factuur. 

Adverteerder is eveneens aansprakelijk voor de door NHVM in en buiten rechte 

gemaakte incassokosten ter invordering van de verschuldigde betaling. 

4. De door Adverteerder aan NHVM verschuldigde vergoedingen kunnen nimmer 

worden opgeschort dan wel verrekend met een eventuele vordering van 

Adverteerder op NHVM.  

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

1. NHVM zet zich volledig in om de Diensten op de meest zorgvuldige wijze te 

verlenen. NHVM is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming 
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slechts dan aansprakelijk voor de directe en indirecte schade inclusief maar niet 

beperkt tot vervanging, gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, 

verlies van orders, winstderving van Adverteerder en bewerkingskosten van de 

Adverteerder verband houdend met of voortvloeiend uit de 

Advertentieovereenkomst of de Diensten, indien deze schade het gevolg is van 

opzet of grove schuld of roekeloosheid van NHVM.  

2. De aansprakelijkheid van NHVM gaat nimmer verder dan herplaatsing van de 

Advertentie dan wel vergoeding van maximaal de tussen partijen 

overeengekomen factuurwaarde per maand van de door NHVM geleverde 

Diensten aan Adverteerder zoals vermeld in artikel 8 van deze Algemene 

Voorwaarden. De mate waarin de tekortkoming NHVM zou zijn toe te rekenen, 

bepaalt de hoogte van vergoeding. Geringe afwijking kan niet leiden tot 

vergoeding.  

3. Directe of indirecte schade voortvloeiend uit het aangaan, onderhouden en/of 

afhandelen van transacties en overeenkomsten tussen Adverteerder en diens 

(derde) contractspartijen behoort nooit tot de aansprakelijkheid van NHVM. 

Schade dient onverwijld na het ontstaan ervan Schriftelijk aan NHVM gemeld te 

worden.  

4. Bepalingen in dit artikel vinden geen toepassing indien de schade is ontstaan 

door opzet, grove schuld of roekeloosheid van de zijde van Adverteerder. 

 

Artikel 11: Overmacht 

1. Ingeval van overmacht zijn NHVM en Adverteerder niet gehouden tot het tijdig 

nakomen van een verplichting uit de verbintenis die tussen partijen bestaat.  

2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van 

een der partijen, alsmede door NHVM ingeschakelde derden of toeleveranciers, 

het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of 

internet- dan wel andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn 

gebleken voor het leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde 

partij beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop NHVM en 

Adverteerder geen beslissende controle kunnen uitoefenen. 

3. Indien de situatie van overmacht langer aanhoudt dan 1 (een) maand, zijn zowel 

NHVM als Adverteerder gerechtigd de Advertentieovereenkomst Schriftelijk te 

ontbinden, hierbij verwijzend naar artikel 12 lid 3 van deze Algemene 

Voorwaarden. 

4. Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening en risico van 

NHVM.   

 

Artikel 12: Reclamatie 

1. Reclamaties dienen binnen 10 (tien) werkdagen na Plaatsingsdatum en/of 

factuurdatum Schriftelijk aan NHVM te worden medegedeeld.  

2. Indien binnen deze termijn niet gereclameerd is door Adverteerder, wordt er 

vanuit gegaan dat NHVM deugdelijk is nagekomen.  
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3. Reclamatie rechtvaardigt in geen geval opschorting door Adverteerder van een 

opeisbare verbintenis.  

 

Artikel 13: Intellectuele Eigendom 

1. Auteursrechten of enige andere (intellectuele) eigendomsrechten op het format en 

de inhoud van de Website, het Logo van NHVM, geproduceerde concepten, 

creaties, werken, voorstellen, producten of enige andere uitingen van, namens of 

door NHVM berust bij NHVM.  

2. Intellectuele eigendomsrechten op Diensten of producten die in het kader van de 

Advertentieovereenkomst geleverd of ter beschikking worden gesteld aan 

Adverteerder berusten bij NHVM en/of haar licentiegevers.  

3. Schending van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van 

NHVM door Adverteerder of een derde die direct of indirect handelt in uitoefening 

van de Advertentieovereenkomst leidt onverwijld tot betaling van een boete aan 

NHVM van minimaal EUR 10.000. Adverteerder vergoedt tevens de werkelijk 

geleden schade van NHVM.  

4. Adverteerder garandeert NHVM dat door plaatsing van de Advertentie geen 

inbreuk wordt gemaakt op enige intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht 

van derden. Adverteerder staat er voor in dat hij gerechtigd is tot het gebruik van 

alle in de Advertentie vervatte auteursrechten, woord- en beeldmerken, 

portretrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Adverteerder 

garandeert gerechtigd te zijn tot het gedurende de looptijd van de 

Advertentieovereenkomst verstrekken van een beperkt, niet-exclusief, niet-

overdraagbaar gebruiksrecht van deze rechten aan NHVM indien dit in het kader 

van uitvoering van de in de Advertentieovereenkomst overeengekomen 

verplichtingen noodzakelijk is. 

5. Adverteerder vrijwaart NHVM van alle aanspraken van derden binnen en buiten 

rechte die verband houden met het bepaalde in dit artikel en stelt NHVM tevens 

volledig schadeloos voor wat betreft deze aanspraken en alle daardoor of in 

verband daarmee geleden of te lijden schade in welke vorm dan ook.   

 

Artikel 14: Duur en Ontbinding 

1. De Advertentieovereenkomst tussen NHVM en Adverteerder wordt aangegaan 

voor de duur overeengekomen in de Advertentieovereenkomst, gaat in op de 

Startdatum en kan niet tussentijds opgezegd worden, tenzij Schriftelijk anders is 

overeengekomen tussen NHVM en de Adverteerder.  

2. Ontbinding geschiedt op de in de Advertentieovereenkomst overeengekomen 

wijze, met in achtneming van de wettelijke vereisten.  

3. Partijen zijn gerechtigd de Advertentieovereenkomst zonder opgaaf van redenen 

en ingebrekestelling buitengerechtelijk per direct Schriftelijk te ontbinden dan wel 

op te schorten indien: 

i. een der partijen in staat van faillissement wordt/is gesteld dan wel een  

aanvraag hiertoe heeft/is ingediend; 

ii. een der partijen in surseance van betaling verkeert dan wel een aanvraag  

hiertoe heeft/is ingediend; 
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iii. de activiteiten van een der partijen wezenlijk verandert (bijvoorbeeld door  

overname) waaronder voor Adverteerder in elk geval wordt verstaan de   

situatie waarin zijn bedrijfsactiviteiten geen verband meer houden met de  

betreffende Productgroep en Diensten op de Website waarbinnen zijn 

Advertentie geplaatst staat; 

iv. nakoming van een der wezenlijke verplichtingen van de  

Advertentieovereenkomst in strijd is of vermoed te zijn met geldende wet- 

en regelgeving; 

v. een der partijen de verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst niet 

nakomt nadat een redelijke termijn is geboden om de verplichting alsnog 

na te komen; 

vi. Indien een situatie als bedoeld in artikel 12 van deze Algemene 

Voorwaarden zich voordoet. 

4. In het geval dat Adverteerder niet kredietwaardig blijkt te zijn, is NHVM gerechtigd 

de Advertentieovereenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van 

redenen Schriftelijk te ontbinden. Dit geldt eveneens in de situatie dat beslag 

wordt gelegd op (een substantieel deel van) de bezittingen van Adverteerder.  

 

Artikel 15: Annulering 

1. Adverteerder kan plaatsing van de Advertentie Schriftelijk annuleren. Hierbij 

gelden de voorwaarden zoals in dit artikel beschreven.  

2. Bij annulering na aanvang van de levering van de Diensten zoals 

overeengekomen in de Advertentieovereenkomst is Adverteerder de volledige 

Factuurwaarde aan NHVM verschuldigd. 

3. Bij annulering voor aanvang van de levering van de Diensten zoals 

overeengekomen in de Advertentieovereenkomst is Adverteerder een 

annuleringsvergoeding conform artikel 15.4 en 15.5 aan NHVM verschuldigd.   

4. In geval van annulering van de levering van Diensten door Adverteerder dienen 

eveneens reeds gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de Diensten 

te worden vergoed door Adverteerder. Hiertoe behoren ook kosten van eventueel 

door NHVM ter uitvoering van in Advertentieovereenkomst overeengekomen 

Diensten ingeschakelde derden.  

5. De annuleringsvergoeding wordt conform het volgende schema vastgesteld.  
 

Dagen     Annuleringsvergoeding 

(tussen annulering en Startdatum)  (percentage van overeengekomen prijs)  

5       100 % 

6 – 30       20 % 

31 of meer         0 % 

 

Artikel 16: Privacy en Cookies  

1. NHVM maakt gebruik van Cookies ter analyse van het gebruik van de Website.  

2. NHVM verwerkt in het kader van de uitvoering van de Advertentieovereenkomst 

verkregen bedrijfsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en 

regelgeving, in het bijzonder de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming 

persoonsgegevens. Deze handelswijze is terug te vinden in het Privacy- en 
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cookiebeleid van NHVM. Adverteerder verklaart dat hij kennis heeft genomen van 

het beleid en hiermee overeenstemt.  

3. Elke Bezoeker wordt bij gebruik van de Website vooraf, dat wil zeggen voor het 

verkrijgen van toegang tot de Website, geïnformeerd over het gebruik van 

Cookies door NHVM. Bezoeker krijgt dan tevens de gelegenheid plaatsing van 

Cookies te accepteren dan wel te weigeren en/of aan te passen.  

 

Artikel 17: Admanagement 

1. NHVM houdt middels Google Analytics bezoekersaantallen, clicks en views bij, in 

overeenstemming met het door NHVM gehanteerde Privacy- en cookiebeleid en 

geldende wet- en regelgeving.   

2. Adverteerder is gedurende de duur van de Advertentieovereenkomst gerechtigd 

op zijn eigen website views te meten indien hiertoe uitsluitend anonieme 

advertentiestatistieken gebruikt worden. NHVM is nimmer aansprakelijk voor 

software of enige andere bestanden die worden gebruikt door Adverteerder 

teneinde dit te bewerkstelligen.  

3. Het is Adverteerder in geen geval toegestaan gebruik te maken van tracking 

pixels en tracking cookies dan wel elk ander materiaal dat het mogelijk maakt 

(persoons)gegevens, gedragsgegevens of bezoekgegevens over Bezoekers te 

verkrijgen, verzamelen en verwerken.  

4. NHVM accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan 

door handelen van Adverteerder in strijd met dit artikel. 

 

Artikel 18: Website 

1. NHVM is te allen tijde gerechtigd de Website aan te passen qua inhoud, layout en 

verdere noodzakelijkheden ter beoordeling van NHVM. NHVM is tevens 

gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de aangeboden Advertentieruimte. Van 

deze laatstgenoemde wijzigingen doet NHVM per omgaande melding aan 

Adverteerder.  

2. NHVM streeft ernaar de Website te allen tijde naar behoren te laten functioneren 

en permanent toegankelijk te laten zijn voor Bezoekers. NHVM kan niet 

garanderen dat de Website en de Diensten te allen tijde zonder beperkingen of 

storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de 

afhankelijkheid van de Website en de Diensten van Internet en technologieën die 

in ontwikkeling zijn.  

3. NHVM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met 

betrekking tot enige schade voortvloeiend uit dan wel samenhangend met het 

gebruik van de Website en de content ervan. Directe of indirecte schade als 

gevolg van programmeringen van derden, virussen en hackers die kunnen leiden 

tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstellen van 

software, hardware en/of data van de Adverteerder, Bezoeker of derden behoort 

nimmer tot de aansprakelijkheid van NHVM. 

4. De Disclaimer op de Website van NHVM is van overeenkomstige toepassing.  
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Artikel 19: Forumkeuze 

1. Op de overeenkomst tussen NHVM en Adverteerder is uitsluitend Nederlands 

recht van toepassing. 

2. Geschillen tussen NHVM en Adverteerder die niet in minnelijke sfeer beslecht 

kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank Noord-

Holland.  


