
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN UITGEVERIJ DEN HOLLANDER B.V. 

A. ALGEMENE BEPALINGEN  

A.1 Definities  

A.1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

"Uitgever": de besloten vennootschap Uitgeverij Den Hollander B.V. 

"Afnemer": Degene die met Uitgever als bedoeld in deze voorwaarden hetzij 
rechtstreeks, hetzij via een door Uitgever ingeschakelde derde, een 
overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen of ter beschikking stellen van 
goederen (daaronder begrepen tijdschriften, abonnementen, 
advertentieruimte dan wel enig ander door Uitgever aangeboden goed) en/of 
elektronische producten dan wel het verrichten van werkzaamheden en/of 
diensten, zulks in de ruimste zin van het woord. 

A.1.2 Onder schriftelijk dient te worden verstaan: per brief, per telefax of 
langs elektronische weg.  

A.2 Toepasselijkheid  

A.2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen 
van Uitgever en op alle overeenkomsten tussen Uitgever en Afnemer. 

A.2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden - waaronder mede 
inkoopvoorwaarden worden verstaan - van Afnemer maken geen deel uit van 
de overeenkomst tussen Uitgever en Afnemer en binden derhalve Uitgever 
niet, tenzij Uitgever deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft 
aanvaard.  

A.2.3 Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die 
van Afnemer, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij Uitgever 
Afnemer schriftelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren. 

A.2.4 Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, 
maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van 
inwerkingtreding van de wijziging tussen Uitgever en Afnemer tot stand 
gekomen overeenkomst. 

A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming, duur en beëindiging van 
overeenkomst  

A.3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Uitgever zijn geheel vrijblijvend, tenzij 
het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van Uitgever dertig dagen 
geldig. 



A.3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Uitgever de 
opdracht of bestelling van Afnemer uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt of op 
het moment dat Uitgever een aanvang maakt met de uitvoering van de 
overeenkomst. 

A.3.3 Op Uitgever rust geen enkele verplichting om Afnemer middelen ter 
beschikking te stellen om invoerfouten door Afnemer te kunnen opsporen of 
corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van 
Afnemer zoals deze door Uitgever is ontvangen, als juist. Invoerfouten en 
andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht 
komen voor rekening en risico van Afnemer. 

A.3.4 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen wordt een 
Overeenkomst aangegaan voor de termijn van een kalenderjaar. Na deze 
termijn zal de Overeenkomst automatisch worden verlengd met perioden van 
elk één jaar, tenzij een van beide Partijen de andere Partij één maand voor 
het begin van de daaropvolgende periode schriftelijk per brief bericht dat zij 
de Overeenkomst niet wenst te verlengen. 

A.3.5 Aan beide partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de 
Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van 
de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen 
na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per brief 
waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de 
tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke 
verplichtingen uit de overeenkomst. 

A.3.6 Elk van de Partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met 
onmiddellijke ingang schriftelijk per aangetekende brief opzeggen indien:  

de andere Partij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt 
verleend; 

ten aanzien van de andere Partij faillissement wordt aangevraagd,  

indien de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd 
anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van 
ondernemingen; of  

de beslissende zeggenschap over de onderneming van Abonnee wijzigt.  

Uitgever is bij een dergelijke beëindiging nimmer tot enige restitutie van 
reeds ontvangen betalingen dan wel tot schadevergoeding gehouden.  

 

 

 



 

A.4 Prijzen en tarieven 

A.4.1 Verkoop, levering en terbeschikkingstelling van goederen respectievelijk 
de verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschiedt tegen de op het 
moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Uitgever 
gehanteerde prijzen en tarieven. 

A.4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Afnemer overeengekomen 
zijn alle door Uitgever gehanteerde prijzen en tarieven exclusief 
omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde 
heffingen en exclusief administratie-, installatie-, montage-, transport- of 
verzendkosten. Indien de prijs is gebaseerd op het verwachte aantal te 
leveren pagina’s zal achteraf de prijs definitief worden vastgesteld aan de 
hand van het daadwerkelijke aantal geleverde pagina’ s. 

A.4.3 Uitgever behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. 
Gewijzigde prijzen en tarieven gelden - behoudens andersluidende afspraak - 
vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd. 

A.4.4 Ingeval van een prijs- en/of tariefverhoging zal Uitgever Afnemer 
hiervan voor zover redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen. Indien 
Afnemer zich niet kan verenigen met de door Uitgever aangekondigde prijs- 
en/of tariefverhoging, is Afnemer gerechtigd de met Uitgever bestaande 
overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan Uitgever te 
zenden buitengerechtelijke verklaring. Indien Uitgever deze verklaring niet 
binnen dertig dagen na ontvangst door Afnemer van de kennisgeving inzake 
de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, althans vanaf het moment 
waarop Afnemer redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of 
tariefverhoging, wordt Afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- 
en/of tariefverhoging. 

A.4.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald heeft Afnemer geen recht op 
restitutie, teruggave van betaalde gelden of een andere vergoeding in de gevallen een 
tijdschrift de voor dat tijdschrift bepaalde uitgavefrequentie of omvang niet haalt, of 
wanneer bij de afname van meerdere tijdschriften of bronnen door Afnemer 
bepaalde tijdschriften of bronnen komen te vervallen. 

 

A.5 Facturering en betaling 

A.5.1 Facturering geschiedt door Uitgever binnen drie maanden na levering of 
terbeschikkingstelling respectievelijk de aanvang van de verrichting van de 
werkzaamheden en/of diensten, tenzij uitdrukkelijk anders met Afnemer 
overeengekomen. 



A.5.2 Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na 
factuurdatum op een door Uitgever aangewezen bank- en/ of girorekening, 
tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. 

A.5.3 Door Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot 
voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot 
voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien 
Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. 

A.5.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgever is het 
Afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Uitgever te 
verrekenen met een vordering van Afnemer op Uitgever, uit welke hoofde 
dan ook. 

A.5.5 Uitgever heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante 
betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen. 

A.5.6 Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is 
Afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande 
bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Afnemer na 
ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Uitgever de 
vordering uit handen geven, in welk geval Afnemer naast het dan 
verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 

A.5.6 In geval van niet of niet-tijdige betaling door Afnemer dan wel niet of 
niet-behoorlijke nakoming van enige op Afnemer rustende verplichting is 
Uitgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en 
verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of 
diensten te staken, onverminderd het recht van Uitgever om nakoming of 
vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst 
geleden schade van Afnemer te vorderen. 

A.6 Levering en leveringstermijnen 

A.6.1 Uitgever zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de 
bestelling/opdracht van Afnemer de goederen en/of producten leveren of ter 
beschikking stellen respectievelijk met de verrichting van werkzaamheden 
en/of diensten aanvangen, indien het bestelde goed (het bestelde product) 
althans voorradig is en aanvang van de werkzaamheden en/of diensten 
mogelijk is. 

A.6.2.1 Alle door Uitgever gehanteerde leveringstermijnen zijn 
streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen. 

A.6.2.2 Alle door Uitgever gehanteerde verschijningsfrequenties zijn 
streeffrequenties en geen fatale frequenties. 



A.6.3 Uitgever is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens 
Afnemer en de gebruiksrechten van Afnemer geheel of gedeeltelijk op te 
schorten, zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings-)verplichtingen heeft 
voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop Afnemer alsnog zijn 
verplichtingen jegens Uitgever volledig is nagekomen. 

A.7 Overmacht 

A.7.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering 
van de overeenkomst die Uitgever of Afnemer niet kan worden toegerekend, 
omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Uitgever of Afnemer, noch 
krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen 
voor rekening van Uitgever of Afnemer komt. 

A.7.2 In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat 
een door Afnemer besteld goed/product tijdelijk niet meer voorradig is, is 
Uitgever gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, 
gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt. 

A.7.3 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een 
omstandigheid waarop Uitgever of Afnemer geen invloed heeft noch 
redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van 
goederen of producten respectievelijk de verrichting van werkzaamheden 
en/of diensten blijvend onmogelijk maakt, daaronder begrepen de situatie 
dat een gekocht goed is uitverkocht en herdruk niet plaatsvindt, is Uitgever 
respectievelijk Afnemer gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te 
ontbinden. In geval van overmacht kan Afnemer geen vergoeding van door 
hem geleden schade van Uitgever vorderen, onverminderd het bepaalde in 
artikel 6:78 BW. 

A.8 Klachten en retourzendingen 

A.8.1 Tenzij anders overeengekomen, is Afnemer uitsluitend gerechtigd 
goederen of producten aan Uitgever retour te zenden, indien aan Afnemer 
beschadigde en/of andere dan de door hem bestelde goederen of producten 
zijn geleverd of ter beschikking zijn gesteld. 

A.8.2 Afnemer is verplicht de retour te zenden goederen of producten 
inclusief het originele verzenddocument en/of originele adreslabel in een 
deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden 
daarvan schriftelijk mee te delen, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. Na ontvangst van de retour gezonden goederen of 
producten zal Uitgever, indien deze de retourzending gegrond acht, zo 
spoedig mogelijk alsnog de door Afnemer bestelde en/of onbeschadigde 
goederen of producten leveren of ter beschikking stellen. 

A.9 Eigendomsvoorbehoud en risico 



A.9.1 Uitgever behoudt zich de eigendom van alle door hem aan Afnemer 
geleverde (roerende) zaken voor, zolang Afnemer niet volledig heeft voldaan 
aan zijn (betalings)verplichting(en) jegens Uitgever uit hoofde van 
overeenkomsten van leveranties of terbeschikkingstelling van zaken of 
producten en/of verrichting van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen 
ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige 
overeenkomsten daaronder begrepen. 

A.9.2 Afnemer verplicht zich nu reeds voor alsdan op eerste verzoek van 
Uitgever een bezitloos pandrecht te vestigen op alle in artikel bij A.9.1 
bedoelde (roerende) zaken, voorzover het eigendomsvoorbehoud van 
Uitgever op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan, dan 
wel anderszins zekerheid ten behoeve van Uitgever te verstrekken. 

A.9.3 De door Uitgever aan Afnemer geleverde of ter beschikking gestelde 
goederen of producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan 
Afnemer volledig voor diens rekening en risico. 

A.10 Intellectuele eigendomsrechten 

A.10.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele 
eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige 
rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en of 
prestaties, ter zake van of met betrekking tot door Uitgever aan Afnemer 
geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten 
behoeve van Afnemer verrichte werkzaamheden en/of diensten komen 
uitsluitend toe aan Uitgever. Onder “Uitgever” wordt voor de toepassing van 
dit artikel A.10 mede begrepen een derde van wie Uitgever met betrekking 
tot de hier bedoelde goederen, producten, werkzaamheden of diensten 
rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen. Tenzij schiftelijk (niet per 
email) uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de rechten beschreven in dit artikel 
A.10 niet-exclusief, niet overdraagbaar en niet sub-licentieerbaar. 

A.10.2 Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op 
auteurs- of naburige rechten van Uitgever als bedoeld in art. A.10.1) om 
zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Uitgever 
enige door Uitgever aan Afnemer geleverde en/of ter beschikking gestelde 
goederen of producten of informatie die in het kader van verrichte diensten 
of werkzaamheden door Uitgever is verstrekt, geheel of gedeeltelijk te 
verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken.. 

A.10.3 Geen enkele bepaling in de met Afnemer gesloten overeenkomst of 
daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Uitgever en Afnemer strekt 
tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Afnemer van rechten als bedoeld in 
art. A.10.1, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Afnemer 
erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op 
deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel 
opeisbare boete van € 2.500,= voor elke overtreding of elke week dat de 



overtreding voortduurt, onverminderd de Uitgever overigens ter zake 
toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige 
schadevergoeding. 

A.10.4 Indien Afnemer merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel 
A.10.1 bedoelde rechten, is Afnemer verplicht dit terstond schriftelijk aan 
Uitgever mede te delen. Afnemer zal zonder schriftelijke toestemming van 
Uitgever op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke 
inbreuk optreden.  

A.10.5 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten als 
bedoeld in artikel A.10.1 of aanduiding van merken of handelsnamen van 
Uitgever of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen. 

A.10.6 Het is Afnemer niet toegestaan om een substantieel aantal werken 
(waaronder tijdschriften, artikelen en andere bronnen) zoals beschikbaar 
gemaakt door Uitgever, te downloaden en bewust op te slaan, voor zover dit 
buiten normaal, ad-hoc gebruik valt zoals bepaalt in de overeenkomst(en) 
tussen Afnemer en Uitgever. 

A. 11 Persoonsgegevens 

A.11.1 Afnemer verplicht zich te handelen conform de Wet bescherming 
persoonsgegevens en daaraan gerelateerde geldende wet- en regelgeving op 
het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Uitgever kan, indien de 
door Uitgever geleverde zaken of verrichte diensten de verschaffing van 
persoonsgegevens omvat, aan Afnemer verdere richtlijnen ter zake van de 
geldende wetgeving op het gebied van persoonsgegevens opleggen. Afnemer 
zal deze richtlijnen stipt naleven. 

A.11.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, is Afnemer 
verplicht betrokkenen waarvan persoonsgegevens zijn opgenomen in de ter 
beschikking gestelde adressen, in kennis te stellen van de 
terbeschikkingstelling van de hen betreffende persoonsgegevens. 

A.11.3. Afnemer draagt zelf zorg voor het steeds actueel houden van zijn 
gegevens en zal Uitgeverij steeds tijdig, al dan niet via de website(s) van 
Uitgeverij, zorgdragen voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens. 

A.11.4 De door de Afnemer ter beschikking gestelde adressen en 
persoonsgegevens worden opgeslagen in bestand dat eigendom is van 
Uitgever. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, wordt Uitgever 
toegestaan de verstrekte adresgegevens te gebruiken voor informatieve en 
promotionele doeleinden met betrekking tot producten en diensten van 
Uitgever, en zal Afnemer –voor zover nodig- zorgen voor toereikende 
toestemming bij de ontvangers van dergelijke berichten.. 

A.12 Aansprakelijkheid van Uitgever en vrijwaring 



A.12.1 Uitgever, auteurs of redacteuren van de goederen, producten, 
werkzaamheden en/of diensten zullen voor eventuele fouten of 
onvolledigheden of voor het gebruik door Afnemer van bedoelde goederen, 
producten, werkzaamheden en/of diensten (inclusief daaruit voortvloeiende 
of daarmee samenhangende schade) op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. 
Uitgever aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot 
schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel A.12 blijkt. 

A.12.2 Uitgever sluit iedere aansprakelijkheid uit jegens Afnemer, inclusief de 
mogelijke aansprakelijkheid voor aanspraken van derden, ter zake van 
indirecte schade, waaronder in ieder geval: gevolgschade, gederfde winst, 
gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, 
en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer. 

A.12.3 De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot 
opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot 
geleverde of ter beschikking gestelde goederen, producten of verrichte 
werkzaamheden en/of diensten. 

A.12.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is 
steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan, 
en in ieder geval binnen twee maanden na ontstaan van de schade, schriftelijk 
bij Uitgever meldt. 

A.12.5 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen 
geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis. 

A.12.6 De totale aansprakelijkheid van Uitgever jegens Afnemer wegens een 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of uit 
enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot 
maximaal het bedrag van het totaal van de door Afnemer betaalde 
vergoedingen (excl. BTW) voor het jaar waarin de tekortkoming zich voordoet. 
In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Uitgever, uit welke hoofde 
dan ook, echter meer bedragen dan EUR 10.000,-. 

A.12.7 Afnemer vrijwaart Uitgever voor alle aanspraken van derden ter zake 
van door Uitgever geleverde en of ter beschikking gestelde goederen of 
producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast 
komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of 
opzet van de kant van Uitgever en Afnemer bovendien aantoont dat hem ter 
zake geen enkel verwijt treft. 

A.13 Beëindiging van de overeenkomst 

A.13.1 Uitgever heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met 
onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke 
kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden 
indien: 



a. Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet 
in de nakoming van enige op hem rustende verplichting; 

b. aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of 
Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Afnemer een verzoek tot 
toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Afnemer onder 
curatele of bewind wordt gesteld; 

c. ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van 
substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt 
gehandhaafd; 

d. Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins 
liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Uitgever ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt. 

A.13.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Afnemer 
aan Uitgever verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel 
opeisbaar. 

A.13.3 Uitgever is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst 
jegens Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, 
onverminderd het recht van Uitgever op volledige schadevergoeding wegens 
schending door Afnemer van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en 
onverminderd Uitgever overigens ter zake toekomende rechten.  

  



A.14 Toepasselijk recht en geschillen 

A.14.1 Op elke door Uitgever met Afnemer gesloten overeenkomst is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag 
van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende 
zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag). 

A.14.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door 
Uitgever met Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Uitgever, 
voorzover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten. 

A.15 Diversen 

A.15.1 Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de tussen 
Uitgever en Afnemer gesloten overeenkomst(en) en deze algemene 
voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan. 

A.15.2 Alle door Uitgever gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van 
rechten jegens Afnemer uit hoofde van de met Afnemer gesloten 
overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zowel in als buiten rechte, 
komen ten laste van Afnemer. 

A.15.3 Wijzigingen en/of aanvullingen van/op de met Afnemer gesloten 
overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en 
voorzover deze schriftelijk (en niet per email) zijn vastgelegd. 

A.15.4 Uitgever is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de met 
Afnemer gesloten overeenkomst(en) over te dragen aan dochter- en/of 
groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW dan wel 
aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Uitgever uit zijn verplichtingen 
jegens Afnemer zal zijn ontslagen. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van 
Uitgever alle door Uitgever voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte 
medewerking te verlenen. 

A.15.5 Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke (en niet per email) 
toestemming van Uitgever niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen 
uit een met Uitgever gesloten overeenkomst(en) aan derden over te dragen 
of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht te bezwaren. 
Uitgever zal de hier bedoelde toestemming niet op onredelijke gronden 
onthouden. 

B. ADVERTENTIEPLAATSINGEN 

B.1 Toepasselijkheid 

B.1.1 De in deze afdeling B vermelde bepalingen zijn naast de algemene 
bepalingen (afdeling A) uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien 
Uitgever ten behoeve van Afnemer het plaatsen van advertenties verzorgt. 



B.2 Gelding Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA) 

B.2.1 Op alle overeenkomsten tussen Uitgever en Afnemer met betrekking tot 
advertentieplaatsingen (daaronder begrepen alle overeenkomsten met 
adverteerders en bemiddelaars) zijn in aanvulling op deze algemene 
voorwaarden van toepassing de laatst geldende versie van de Regelen voor 
het Advertentiewezen, uitgegeven door de Raad van Orde en Toezicht voor 
het Advertentiewezen (ROTA), hierna: "de Regelen".  

B.2.2 Bij tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met de Regelen 
prevaleren de Regelen. 

B.3 Concurrerend advertentiemateriaal 

B.3.1 Uitgever behoudt zich het recht voor advertenties van de Afnemer te 
weigeren indien er sprake is van concurrerende informatie ten opzichte van 
de eigen producten of diensten van Uitgeverij Den Hollander B.V. en haar 
dochterondernemingen. 

C. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE 

Bij gebruik van deze website gelden voor de gebruiker de volgende  
bepalingen: 

C.1. Alle informatie op deze website is beschermd door Auteurswet  en/of 
Databankenwet, tenzij wettelijk anders bepaald. 

Informatie, producten en/of diensten die via deze website  worden verschaft 
mogen niet worden verveelvoudigd,  opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of  openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij  
elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Voor zover het maken van kopieën is toegestaan op grond van  art. 16h t/m 
16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men 
de daarvoor wettelijk verschuldigde  vergoeding te voldoen aan de Stichting 
Reprorecht te  Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB). 

C.2. Deze website gaat vertrouwelijk om met door gebruiker  verstrekte 
gegevens. Gegevens die gebruiker in het kader van  aanmelding en/of 
bestellingen of anderszins aan Uitgever opgeeft kunnen worden opgenomen 
in een  persoonsregistratie in de zin van de toepasselijke wetgeving. 

Voorzover gebruiker constateert dat gegevens over hem niet juist zijn zal hij 
Uitgever daarvan in kennis stellen. 

C.3. Uitgever, auteurs en/of redacteuren van de  informatie, producten en/of 
diensten die via deze website.worden verschaft zullen voor eventuele fouten 
of onvolledigheden daarin of voor het gebruik dat gebruiker daarvan maakt of 



voor de (niet-) bereikbaarheid daarvan op  geen enkele wijze aansprakelijk 
zijn. 

C.4. De totale aansprakelijkheid van Uitgever wegens tekortkoming in de 
levering van enige prestatie is - onverminderd het voorgaande- te allen tijde 
beperkt tot vergoeding van directe schade tot  maximaal een bedrag, gelijk 
aan de voor die prestatie bedongen prijs. 

C.5. Toegang tot deze website wordt verleend op strikt persoonlijke basis. Een 
login-naam, wachtwoord en/of ander identificatiemiddel mag alleen worden 
gebruikt door de natuurlijke persoon door wie deze voor de eerste keer zijn 
geregistreerd, en uitsluitend voor diens eigen gebruik van deze website. Het is 
gebruiker niet toegestaan van de via deze website aangeboden informatie, 
producten of diensten zodanig gebruik te maken dat dit leidt of kan leiden tot 
enige vorm van - al of niet commerciële - exploitatie van die informatie, 
producten of diensten of enig gedeelte daarvan door gebruiker of een derde.  

C.6. Voor gebruik van via deze website aangeboden informatie, producten 
en/of diensten kunnen, ook indien die gratis  toegankelijk zijn, aanvullende 
voorwaarden van de leverancier  gelden. 

D. INFORMATIE VIA CONTENT INTEGRATOR (LI, Rechtsorde,etc.) 

Voor dit onderdeel D is "Zoekdienst" de door een derde partij aangeboden 
dienst waarmee de informatiebronnen en overige elektronische producten 
van de Uitgever via internet aan Afnemer ter beschikking worden gesteld. 

1. Indien Afnemer elektronische producten van Uitgever via een  Zoekdienst 
geleverd krijgt/ter beschikking wordt gesteld, verleent Afnemer hierdoor 
toestemming aan de Zoekdienst om periodiek het aantal unieke gebruikers en 
specialisten en per zoekopdracht de identificatiegegevens van Afnemer aan 
Uitgever te beschikking te  stellen om het verlenen van toegang tot deze 
elektronische producten  en het controleren van het rechtmatig gebruik ervan 
mogelijk te maken. 

2. Uitgever zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en ze niet aan 
derden verstrekken, tenzij Uitgever hiertoe gehouden is op grond van een 
wettelijke verplichting of daarmee vergelijkbare verplichting. 
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