Algemene boekingsvoorwaarden Fit2gether B.V.
Artkel 1: Definities
Fit2gether:
			
Partner:
Presentatie:

een handelsnaam van Fit2gether B.V.,
gevestigd te Roelofarendsveen;
de rechtspersoon die een opdracht geeft aan Fit2gether;
een narrowcastingpresentatie.

Artikel 2: Algemeen
2.1 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Partner
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien
en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling
in acht worden genomen.
Artikel 3: Opdrachtuitvoering
3.1 Fit2gether stelt een Presentatie voor Partner samen. Partner maakt zijn
voorkeur aan Fit2gether kenbaar en in goed overleg wordt de uiteindelijke samenstelling en vormgeving van de Presentatie bepaald.
3.2 Partner is gehouden het materiaal voor de Presentatie tijdig aan te leveren
aan Fit2gether. Fit2gether maakt de Presentatie op, waarna Partner feedback
mag geven. Fit2gether voert eventuele aanpassingen door. Nadat de Presentatie
door Partner is goedgekeurd wordt deze geplaatst. Partner heeft, tenzij anders
overeengekomen, maandelijks éénmaal recht op wijziging van de (inhoud van de)
Presentatie.
3.3 Fit2gether is vrij in de keuze van de andere adverteerders die zij plaatst
c.q. afspeelt in dezelfde of een opvolgende Presentatie als die van Partner, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
3.4 Partner is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het aangeleverde materiaal.
3.5 Fit2gether is gerechtigd door Partner aangeleverd materiaal te weigeren
indien dit in strijd is met de goede zeden, openbare orde of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt of wanneer dit op andere wijze indruist tegen de
normen en waarden van Fit2gether.
3.6 Fit2gether is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de
opdracht. Deze derden verrichten hun werkzaamheden op eigen verantwoordelijkheid. Fit2gether is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van deze
derden.
Artikel 4: Betaling
4.1 De overeengekomen startdatum wordt door Fit2gether aangehouden als
startdatum voor facturatie. Jaarfacturen worden vooraf gefactureerd. Incasso’s
starten automatisch op de overeengekomen startdatum.
4.2 Indien de factuur niet tijdig is voldaan is Fit2gether gerechtigd haar vordering uit handen te geven zonder Partner in gebreke te hoeven stellen. Partner
is alsdan de wettelijke rente alsmede 15% van het uitstaande bedrag, met een
minimum van EUR 150, verschuldigd aan Fit2gether wegens buitengerechtelijke
incassokosten. Ook alle verdere (buiten)gerechtelijke kosten zijdens Fit2gether
komen voor rekening van Partner.
4.3 Bij het achtereenvolgend mislukken van twee of meer maandelijkse incasso’s door wanbetaling of onvoldoende saldo is Fit2gether gemachtigd het restantbedrag van de overeenkomst ineens te factureren.
4.4. Fit2gether is tevens gemachtigd de commercial (en eventueel sportabonnement) te pauzeren totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
Na betaling wordt de commercial hervat.
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Artikel 5: Duur en beëindiging
5.1 Fit2gether is gerechtigd op ieder willekeurig moment de overeenkomst te
beëindigen, zonder opgaaf van reden en zonder opzegtermijn.
5.2 De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van één jaar, zonder
tussentijdse beëindigingsmogelijkheid. Na dat jaar wordt de overeenkomst van
rechtswege omgezet in een overeenkomst van onbepaalde tijd, tenzij Partner de
overeenkomst tijdig heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn
van één maand. Voor een afgegeven machtiging voor automatische incasso geldt
hetzelfde. Na het verstrijken van dat jaar kan maandelijks worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk
of per e-mail te geschieden.
5.3 In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance
van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het
recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder inachtneming van
een opzegtermijn te ontbinden. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn
de vorderingen van Fit2gether op Partner onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 6: Intellectuele eigendom
6.1 De intellectuele eigendomsrechten op de Presentatie rusten bij Fit2gether.
6.2 Partner vrijwaart Fit2gether voor vorderingen van derden betreffende een
inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van die derden.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Fit2gether is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Fit2gether is
uitgegaan van door of namens Partner verstrekt onjuist dan wel onvolledig materiaal.
7.2 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is Fit2gether niet
aansprakelijk voor onjuistheden, verschrijvingen (zoals zet- en/of typefouten),
verouderde informatie, onjuiste beelden etc. in de Presentatie of andere door Fit2gether te vervaardigen of vervaardigde producten. Op Fit2gether rust nimmer
aansprakelijkheid uit welke hoofde ook jegens Partner of derden voor de inhoud
en/of weergave van de Presentatie.
7.3 Indien de uitvoering van een overeenkomst leidt tot schade waarvoor Fit2gether aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag
over de laatste zes maanden.
7.4 Partner vrijwaart Fit2gether voor aanspraken van derden ter zake te lijden
of geleden schade in verband met de (inhoud van de) Presentatie of andere door
Fit2gether ten behoeve van Partner te vervaardigen of vervaardigde producten.
7.5 Indien Partner zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, is hij verplicht de
schade die Fit2gether daardoor lijdt te vergoeden. Onverminderd het recht van
Fit2gether op schadevergoeding is Partner de resterende termijnen tot aan het
einde van de looptijd van de overeenkomst verschuldigd.
Artikel 8: Overmacht
8.1 In geval van overmacht – waaronder in ieder geval wordt begrepen niet of
niet tijdige levering door toeleveranciers, storing in een netwerk waarvan Fit2gether gebruik maakt, storing zijdens een hostingpartij waarvan Fit2gether gebruik
maakt, oorlog(sgevaar), natuurrampen etc – is Fit2gether niet gehouden tot betaling van enigerlei vergoeding van eventueel door Partner geleden schade.
Artikel 9: Verjaring en verval
9.1 In afwijking van de wettelijke verjarings- en vervaltermijnen bedraagt de
verjarings- en vervaltermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fit2gether
één jaar.
Artikel 10: Rechts- en forumkeuze
10.1 Op deze voorwaarden, de overeenkomst en de rechtsverhouding tussen
Fit2gether en Partner is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Eventuele geschillen met betrekking tot de rechtsverhouding tussen partijen zullen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Fit2gether is
gevestigd worden voorgelegd.

