ALGEMENE VOORWAARDEN

KvK-nummer: 60611960
1.
XL Promotions is een eenmanszaak die zich richt op online en offline marketing.
Met name heeft zij exclusief het recht om bij bepaalde AH-filialen een display te plaatsen
voor promotionele activiteiten.
2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan XL Promotions
worden verstrekt, alsmede op alle rechtsbetrekkingen die in verband met dergelijke
opdrachten of als gevolg daarvan ontstaan. Opdrachten worden enkel en alléén door de
opdrachtgever verstrekt.
Door het geven van de opdracht worden deze Algemene Voorwaarden geaccepteerd onder
uitsluiting van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever.
3.
XL Promotions plaatst het display en garandeert dat de advertentie op het LED scherm 10
seconden voorbij komt. Voorts worden A6 promotiekaarten aangeboden tot een maximum
van 1000 kaarten gedurende een periode van 6 maanden.
4.
De overeenkomsten worden aangegaan voor een vooraf overeen te komen bepaalde tijd.
Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de
overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden overeengekomen vergoeding en de
bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte
werkzaamheden.
Een maand voorafgaand aan het verstrijken van de termijn kan de overeenkomst worden
opgezegd. XL Promotions neemt daartoe in die periode zelf contact op met opdrachtgever.
5.
XL Promotions brengt naast de maandelijks overeengekomen prijs eenmalig een opstart fee in
rekening.
6.
Facturatie van de opstart fee vindt plaats na het ondertekenen van het contract. Facturatie van
de overige dienstverlening vindt plaats 14 dagen voor het plaatsen van de advertentie.
Betaling van de factuur gebeurt –zonder enige korting, opschorting of verrekening binnen
veertien dagen na datum van de betreffende declaratie, bij gebreke waarvan de opdrachtgever
vanaf de 15e dag de wettelijke (handels) rente verschuldigd zal zijn.
Na ingebrekestelling zal een incassoprocedure worden gestart.
7.
Een klacht over de –hoogte- van de factuur dient binnen veertien dagen na ontvangst hiervan
te worden kenbaar gemaakt.
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8.
Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot
aansprakelijkheid van XL Promotions leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag dat door de door XL Promotions afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in dat geval
wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijk eigen risico.
Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden
uitgesloten. Een aanspraak vervalt in ieder geval indien XL Promotions niet binnen één jaar
na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot
aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
9.
XL Promotions is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te
schakelen. XL Promotions zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen. XL Promotions is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. XL
Promotions is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen
van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. XL Promotions sluit iedere
aansprakelijkheid uit die het gevolg is, of op enige wijze in verband staat met insolventie van
enige bank, enig andere financiële institutie of een andere derde partij.
10.
Indien XL Promotions haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak -waaronder
begrepen, maar daartoe niet beperkte- stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen XL
Promotions, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat XL Promotions in
staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
11.
De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. De
opdrachtgever vrijwaart XL Promotions tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze
verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de opdrachtgever en/of de
werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. Ook de door XL Promotions in dit
kader eventueel te maken kosten van verweer, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
12.
XL Promotions is gerechtigd om in geval declaraties niet binnen 30 dagen na de betreffende
declaratiedatum zijn voldaan, buitengerechtelijke kosten ter grootte van 15 % van het te
incasseren bedrag in rekening te brengen met een minimum van € 150,-. Alle
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van
declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet
beperkt tot de geliquideerde proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de
opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
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14.
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en XL Promotions is onderworpen aan
Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde
Nederlandse rechter.
15.
Ingeval de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht kan online
contact worden gezocht, waarna binnen 7 dagen een reactie van XL Promotions kan worden
verwacht.

