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Algemene Voorwaarden voor het plaatsen van Advertenties. 

De opdrachtnemer/Adverteerder is CLIP Training & Consultancy en Beeworks, gevestigd aan 
de Ricanaustraat 24, Paramaribo. De opdrachtgever is de wederpartij van opdrachtnemer. 
De (advertentie)opdracht is de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de 
voorwaarden waaronder dit dient te geschieden. 

I. Door het opgeven van een (advertentie)opdracht of het aangaan van een 
 overeenkomst met de opdrachtnemer, erkent de opdrachtgever de algemene 
 voorwaarden van de opdrachtnemer, CLIP Training & Consultancy en Beeworks.

II. De opdrachtgever zorgt voor tijdige levering van materiaal en tekst ten behoeve 
 van de opdracht.

III. Indien binnen vijf werkdagen na datum van de (schriftelijke) bevestiging geen reactie 
 van de opdrachtgever is ontvangen, moet door de opdrachtnemer worden 
 aangenomen, dat de opdrachtgever tot plaatsen van de opgegeven, ongewijzigde 
 tekst en materiaal wenst over te gaan. Ten aanzien van de aansprakelijkheid wordt 
	 verwezen	naar	de	desbetreffende	artikelen	van	deze	voorwaarden.

IV. De opdrachtgever is gerechtigd, tenzij anders is overeengekomen, de aan verstrekte
  opdracht tot advertentieplaatsing te annuleren. Annulering geschiedt pas na 
 schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer. Bij overschrijding van de gestelde 
 termijn van vijf werkdagen bedraagt het annuleringsbedrag 50% van het 
 oorspronkelijk vastgestelde bedrag op het contract. 

V. Een opdracht/tekst/video van de opdrachtgever wordt als overeengekomen 
 geplaatst. Voordat tot plaatsing wordt overgegaan ontvangt de opdrachtgever 
 een drukproef c.q. voorbeeld. Indien binnen vijf werkdagen aan de opdrachtnemer 
 geen schriftelijke wijzigingen worden doorgegeven, moet door de opdrachtnemer 
 worden aangenomen, dat de opdrachtgever zich met de strekking/inhoud akkoord 
 verklaart, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De digitale 
 proefdruk wordt verstuurd met een automatische ontvangstbevestiging hetgeen 
 betekent dat de opdrachtnemer een emailbericht ontvangt wanneer de proefdruk 
 bij de opdrachtgever wel/niet is aangekomen. Het is de opdrachtnemer niet te 
 verwijten wanneer de mailserver van de opdrachtgever (tijdelijk) buiten dienst is 
 waardoor de digitale proefdruk niet ontvangen is bij de opdrachtgever.

VI. De opdrachtnemer verricht kosteloos de wijzingen welke in de verzonden proefdruk 
 dienen te worden aangebracht. Is de advertentie aangeleverd door de opdrachtgever 
 zelf, dan bestaat de mogelijkheid dat deze wijzingen niet door de opdrachtnemer aan
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 gepast kunnen worden. Na het doorvoeren van de wijzigingen, hetzij door opdracht
 gever hetzij door de opdrachtnemer, ontvangt de opdrachtgever de verbeterde
 proefdruk. Indien de wijzigingen tot extra kosten leiden omdat er nieuw materiaal 
 dient te worden verwerkt, welke niet oorspronkelijk zijn aangeleverd, zijn de extra te 
 maken kosten voor rekening van de opdrachtgever. 

VII. Indien in geval van aanvaarding van een opdracht door opdrachtgever de termijn voor 
 het verstrekken van de benodigde gegevens c.q. materialen is verstreken terwijl dit 
 mede gedeeld is aan de opdrachtgever, dan is op dat moment de opdrachtgever in 
 verzuim. De opdrachtnemer is dan gerechtigd om ter voorkoming van verdere vertra
 gingen zelf een advertentie samen te stellen op basis van de aan de opdrachtnemer 
 bekend zijnde gegevens.

VIII. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor vooruitbetaling van de voor plaatsing 
 opgegeven advertentie te vorderen, indien hiertoe door eerder vastgesteld betalings
 gedrag reden zou bestaan. De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere plaatsing van 
 de advertentie op te schorten, totdat betaling van de al eerder geplaatste advertentie 
 is verkregen. Dit heeft nimmer tot gevolg, dat de opdrachtgever ontheven is van zijn 
 contractuele verplichtingen.

IX. Alle facturen dienen door de opdrachtgever in overeenstemming met de op de factuur 
	 vermelde	betalingscondities	te	worden	voldaan.	Bij	gebreke	van	de	specifieke	
 condities dient de opdrachtgever binnen 30 dagen na de factuurdatum te betalen.

X. Betaling vindt plaats zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde 
 dan ook.

XI. (Eventuele) Klachten i.v.m. het door de opdrachtnemer geleverde diensten, dienen 
 daarnaast ook schriftelijk binnen vijf werkdagen te geschieden. Hetzij uitdrukkelijk 
 gesteld dat indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft gereageerd, 
 hij geacht wordt het geleverde als voor akkoord te hebben geaccepteerd. 
 Indien niet in overeenstemming met het voorgaande wordt gehandeld, vervalt iedere 
 aansprakelijkheid namens de opdrachtnemer. 

XII. De opdrachtnemer aanvaard op generlei wijze aansprakelijkheid voor eventueel 
 schadelijke gevolgen voor de opdrachtgever van niet, niet tijdige of niet goede 
 plaatsing c.q. uitvoering van advertenties.

XIII. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van de advertentie. 
 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer in- en buitenrechte voor alle gevolgen, 
	 zowel	financiële	als	andere,	uit	de	publicatie	van	de	advertentie	voortvloeiend.
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XIV. De opdrachtnemer is gerechtigd tot het weigeren van ter plaatsing aangeboden of 
 opgegeven advertenties. Dit kan geschieden wegens de inhoud, aard of vorm c.q. 
 weigering van vooruitbetaling of strijd met de eigen belangen van de opdrachtnemer 
 zonder dat zij de opdrachtgever de reden hoeft op te geven.

XV. Bij een vooromschreven weigering is de opdrachtnemer niet gehouden enige schade te 
 vergoeden. De enige verplichting voor de opdrachtnemer is het terugbetalen van het 
 eventueel vooruitbetaalde deel van het afgesproken en vastgelegde bedrag.

XVI. De opdrachtnemer is ontheven van haar plaatsingsopdracht als zij door overmacht in 
 welke vorm dan ook, niet in staat is de opgegeven advertentie of tekst te plaatsen, 
 zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige (schade-)vergoeding.

XVII. De adverteerder vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle schade, boetes, kosten en 
 uitgaven waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk gesteld kan worden als gevolg van 
	 enig	werk	dat	in	overeenstemming	met	de	specificaties,	tekeningen	en	eisen	van	de	
 opdrachtgever is gedaan, waarbij inbreuk wordt gemaakt op een patent, octrooi, 
 auteursrecht, geregistreerde tekening merk van derden. 

XVIII. Indien een advertentie de mogelijkheid biedt om doorgelinked te worden naar een 
 website van een derde, valt u automatisch onder de regels van deze site.

XIX. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de drukproef, 
 verstuurd via emailverkeer, niet aangekomen is bij de opdrachtgever als blijkt dat de 
 ontvangstbevestiging, die de opdrachtnemer ontvangen heeft, wel het juiste 
 emailadres bevat.

XX. Op de overeenkomsten en alle aanbiedingen met betrekking tot de vorming van de 
 overeenkomst is uitsluitend het Surinaams recht van toepassing, met inbegrip van 
 verplichte de Surinaamse wetgeving.


