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Algemene voorwaarden voor sponsoring, reclame en podcastproductie
1. Definities
In dit document hebben de volgende woorden de volgende betekenis:
"Klant" betekent de organisatie of persoon die advertenties, sponsoring
en/of podcasts koopt. “Product” betekent de Advertentiecampagnes,
Marketingacties en/of Podcastproducties die door het Netwerk aan de
Klant worden geleverd;
"Intellectuele eigendomsrechten" betekent alle octrooien, geregistreerd
en niet-geregistreerd, auteursrechten, handelsmerken, knowhow en alle
andere vormen van intellectueel eigendom waar ook ter wereld
afdwingbaar;
"Netwerk" betekent alle kanalen en podcastshows geproduceerd door
247Spice en het 247streaming.network, Johan Huizingalaan 763A, 1066
VH Amsterdam, Nederland.
2. Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van
Campagnes/Promoties/Podcasts door het Netwerk aan de Klant, met
uitsluiting van alle andere voorwaarden waarnaar wordt verwezen, die
worden aangeboden of waarop de Klant zich beroept, hetzij in

onderhandeling, hetzij in enig stadium van de betrekkingen tussen
partijen, inclusief eventuele standaard- of gedrukte voorwaarden die
door de Klant zijn aangeboden, tenzij de Klant specifiek schriftelijk
aangeeft, los van dergelijke voorwaarden, dat hij wenst dat dergelijke
voorwaarden van toepassing zijn en dit schriftelijk door het Netwerk is
erkend.
Elke variatie op deze Algemene Voorwaarden (inclusief eventuele
speciale voorwaarden die tussen de partijen zijn overeengekomen) is
niet van toepassing tenzij schriftelijk overeengekomen door het Netwerk.
3. Prijs en betaling
De prijs is het Aanbevolen Advertentie- en Sponsortarief verminderd met
de overeengekomen korting, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is
overeengekomen. De prijs is exclusief btw of andere toepasselijke
kosten. Voor Podcasting worden de producties op maat gemaakt,
hierdoor kunnen de prijzen variëren.
Betaling is vereist vóór de start van de Campagne en/of het project door
het Netwerk. Indien van toepassing wordt maandelijks een factuur naar
de Klant gestuurd.
Het Netwerk is gerechtigd over achterstallige facturen rente in rekening
te brengen vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is van dag
tot dag tot de datum van betaling tegen een tarief van 2 procent per jaar
boven het basistarief van De Nederlandsche Bank (DNB).
Indien betaling van de prijs of een deel daarvan niet op de vervaldatum
is gedaan, heeft het Netwerk het recht om:

de uitzending en plaatsing van de Campagnes en/of de productie van
de Podcast tijdelijk stopzetten en vooruitbetaling eisen met betrekking
tot Campagnes/Podcastshows die niet eerder zijn uitgezonden en op
het Netwerk zijn geplaatst;
weigeren om niet-geleverde Campagnes/Podcastshows af te leveren
zonder enige aansprakelijkheid jegens de Klant op zich te nemen voor
niet-uitzending, plaatsing en productie of enige vertraging in uitzending,
plaatsing en productie.
Betaling door Opdrachtgever is verschuldigd na ontvangst van de
factuur. De Adverteerder doet afstand van elk geschil over facturering
als de Klant het Netwerk niet binnen dertig (30) dagen na de datum van
de factuur met het betwiste bedrag schriftelijk op de hoogte stelt van
een dergelijk geschil. In het geval dat de Klant Network tijdig op de
hoogte stelt van een dergelijk geschil, zullen de Klant en het netwerk
met elkaar samenwerken om tot een oplossing te komen, maar elk nietbetwist bedrag zal onmiddellijk worden betaald zoals hierin beschreven.
4. Proces
Het Netwerk zal proberen de Klant telefonisch of per e-mail op de
hoogte te stellen als advertentiemateriaal en/of planningsinstructies voor
de Campagnes 72 uur voor de advertentiedatum niet aankomen. Indien
dergelijk materiaal en dergelijke instructies niet binnen vierentwintig (24)
uur bij het Netwerk aankomen nadat Netwerk Adverteerder op de
hoogte heeft gesteld, kan Netwerk Klant (in voorkomend geval) de
gereserveerde tijd/reclame in rekening brengen. Netwerk zal redelijke
commerciële inspanningen leveren om materiaal dat van Adverteerder is
ontvangen uit te zenden/publiceren ondanks late ontvangst. Als de

instructies voor de Podcast-sessies niet 24 uur voor aanvang van de
opname van de Podcast zijn ontvangen, kan Network Klant (in
voorkomend geval) de gereserveerde productietijd in rekening brengen.
Advertentiemateriaal dat door de Klant wordt verstrekt, moet worden
goedgekeurd en het Netwerk kan een blijvend recht uitoefenen om
dergelijk materiaal te weigeren, inclusief een recht om te weigeren
wegens onvoldoende technische kwaliteit of inhoud. In het geval dat het
advertentiemateriaal niet naar tevredenheid is, heeft het Netwerk het
recht om zijn eigen materiaal te vervangen, zonder boete voor de Klant.
In het geval dat het commerciële materiaal niet naar tevredenheid is, zal
het Netwerk proberen de Klant telefonisch of per e-mail op de hoogte te
stellen en tenzij de Klant vierentwintig (24) uur voorafgaand aan het
uitzend-/publicatietijdstip bevredigend materiaal aanlevert, kan het
Netwerk de Adverteerder factureren voor de tijd/advertentie
gereserveerd.
5. Beperking van aansprakelijkheid
Het Netwerk is niet aansprakelijk voor verlies of schade die de Klant lijdt
boven de contractprijs. 5. Beperking van aansprakelijkheid
Het Netwerk is niet aansprakelijk voor verlies of schade die de Klant lijdt
boven de contractprijs.
6. Intellectuele eigendomsrechten
Alle Intellectuele Eigendom (inclusief reclamemateriaal dat is ontstaan
of ontwikkeld door de Netwerk onder deze Overeenkomst) dat
eigendom is van of in licentie is gegeven door het Netwerk, zal te allen
tijde:
eigendom van het Netwerk blijven en niets in deze Overeenkomst zal

worden beschouwd of geïnterpreteerd als een toewijzing door het
Netwerk aan de Klant van enige Intellectuele Eigendomsrechten die
eigendom zijn van het Netwerk en alle rechten die voortvloeien of
gegenereerd door dergelijke Intellectuele Eigendom zullen toekomen
aan en toekomen aan de voordeel van het netwerk. De Klant moet de
schriftelijke toestemming van het Netwerk verkrijgen om in de toekomst
enig Intellectueel Eigendom te gebruiken.
Alle rechten van het Netwerk op dergelijke Intellectuele
Eigendomsrechten zijn hierbij voorbehouden.
De Klant verleent het Netwerk hierbij een niet-exclusieve, royaltyvrije
licentie
gedurende de looptijd naar:
(a) het Intellectuele Eigendom van de Klant (vervat in alle voltooide)
Advertentie verstrekt voor de doeleinden in de campagne of in enig
Materiaal) voor het uploaden en weergeven van door de Klant verstrekte
Advertenties of Materiaal op de website, app van het Netwerk en het
uitzenden ervan op zijn kanalen;
(b) als de Omroeper de Advertentie maakt, met het oog op het maken
van dergelijke Adverteren en uploaden op de website van de Omroeper
of uitzenden op zijn kanalen;
(c) of voor enig ander doel in verband met de nakoming van de
verplichtingen van het Netwerk onder deze Overeenkomst.
Het intellectuele eigendomsrecht van de Podcast Producties is
afhankelijk van de tussen Klant en Netwerk gesloten overeenkomst. Dit
wordt vastgelegd in de op maat gemaakte overeenkomst.

7. Overmacht
Het Netwerk is niet aansprakelijk voor enige vertraging of het niet
nakomen van een van zijn verplichtingen als de vertraging of het falen
het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden buiten zijn
redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot overmacht,
oorlog, mobilisatie, opstand, rebellie, burgerlijke onlusten, oproer, daad
van een extremistische of publieke vijand, sabotage, arbeidsconflict,
vertraging van de douane, uitsluiting, staking, explosie, brand,
overstroming, storm, ongeval, droogte, stroomstoring, onvermogen om
geschikte en voldoende energie, arbeid of materiaal te verkrijgen , uitval
van het internetnetwerk, onvoorziene storing van zendapparatuur,
embargo, bestaande of toekomstige wet, verordening, regel of
regulering, al dan niet geldig, van de landen waar het netwerk is
gevestigd of een buitenlandse overheid die het zakendoen
bewerkstelligt, inclusief prioriteit , vordering, toewijzing of prijscontrole;
of door enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van een partij
en het Netwerk heeft recht op een redelijke verlenging van zijn
verplichtingen. In een dergelijk geval zal het Netwerk een vervangende
dag en tijdsperiode
voorstellen voor uitzending/publicatie van genoemd reclame- en/of
programmamateriaal. Indien de vertraging zo lang aanhoudt als het
Netwerk onredelijk acht, bestaat de mogelijkheid om, zonder
aansprakelijkheid, de overeenkomst te ontbinden.
8. Niet uitzenden/publiceren
Als er om welke reden dan ook een onderbreking of weglating is van
enige Campagnes of Podcastshows die hieronder worden uitgezonden

of gepubliceerd, kan het Netwerk een vervangende tijdsperiode
voorstellen voor de uitzending/publicatie van de onderbroken of
weggelaten Campagnes/Podcastshows.
9. Vervanging van programma's van publieke betekenis
Het Netwerk heeft het recht om gekochte Campagnes of delen daarvan
die onder dit contract vallen, te annuleren om programma's uit te zenden
(of inhoud te publiceren) die het, naar eigen goeddunken, van openbaar
belang acht. In een dergelijk geval zal Network Adverteerder indien
redelijkerwijs mogelijk van tevoren op de hoogte stellen, maar wanneer
een dergelijke kennisgeving redelijkerwijs niet kan worden gegeven, zal
Network Client onverwijld op de hoogte stellen nadat een dergelijke
geplande uitzending/publicatie is geannuleerd.
10. Wijziging van de naam of titel van programma's en kanalen
Het Netwerk heeft het recht om de naam of titel van bepaalde
uitgezonden programma's en/of kanalen te wijzigen. Indien de naam en/
of slogan van de Opdrachtgever onderdeel is van het programma en/of
kanaal, wordt de naam en/of slogan van de Adverteerder onderdeel van
de nieuwe naam van het uitgezonden programma of kanaal.
11. Programmerings aanpassingen en distributie aanpassingen
Het Netwerk behoudt zich het recht voor om kleine of grote
aanpassingen in de programmering aan te brengen die een
weerspiegeling zijn van veranderingen in demografie, muzieksmaak en
levensstijl van het gewenste publiek van de zenders en/of om andere

redenen die het Netwerk nodig acht om de programmering en/of formats
aan te passen op de kanalen van het Netwerk.
Het Netwerk is gerechtigd tijdens de looptijd van de overeenkomst de
distributie van programma’s te wijzigen van FM naar DAB+ en/of online
streaming en app distributie.
12. Relatie tussen partijen
Niets in deze Algemene voorwaarden mag worden opgevat als het
vestigen of impliceren van een partnerschap of joint venture tussen de
partijen en niets in deze Algemene voorwaarden zal worden beschouwd
als een van de partijen als de agent van de ander.
13. Opdracht en onderaanneming
Het contract tussen de Klant en het Netwerk voor de verkoop van
Campagnes en Podcasts zal niet worden toegewezen of overgedragen,
noch de uitvoering van enige verplichting die is
uitbesteed, in beide gevallen door de Klant, zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van het Netwerk.
14. Vertrouwelijkheid
Zowel de Klant als het Netwerk moeten:
(a) alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om de
vertrouwelijkheid van de ander te handhaven
partijen vertrouwelijke informatie, en;
(b) Geen vertrouwelijke informatie van de andere partij bekendmaken,
behalve zoals hieronder toegestaan.

Toegestane openbaarmaking: een partij mag vertrouwelijke informatie
van de andere partij bekendmaken:
(c) aan een vertegenwoordiger van de ontvanger die de informatie voor
de
doel van deze overeenkomst (en op voorwaarde dat de ontvanger
redelijke stappen onderneemt)
om de vertrouwelijkheid te bewaren); of
(d) Indien vereist door wet, regelgeving of ministeriële aanwijzing.
15. Ontheffing
Het nalaten door een van de partijen om op enig moment of voor een
bepaalde periode een of meer van de Algemene Voorwaarden hierin af
te dwingen, betekent niet dat zij afstand doen van deze voorwaarden of
van het recht om op enig moment daarna alle Algemene Voorwaarden
van deze Overeenkomst af te dwingen.
16. Scheidbaarheid
Als een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden om
welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt
verklaard door een bevoegde rechtbank, wordt deze bepaling verbroken
en blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
volledig van kracht alsof deze Algemene Voorwaarden en Er waren
voorwaarden overeengekomen waarbij de ongeldige, onwettige of nietafdwingbare bepaling werd geëlimineerd.
17. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in
overeenstemming met de wetten van Nederland en de partijen
onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de
Nederlandse rechtbank in Den Haag.
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