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Definitie                                                                                                                                                                                               

Advertenties: De reclame-uiting of -boodschap ten behoeve van een adverteerder. 

 

Adverteerder: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij 

door bemiddeling van een reclamebemiddelaar advertenties ter plaatsing, ter 

verveelvoudiging en/of openbaarmaking via een medium opgeeft daaronder begrepen 

reclamebemiddelaars. 

 

Advertentieruimte: De voor een medium in vlaktematen, tijdseenheden of naar 

anderszins objectiveerbare maatstaven vastgestelde, en naar wervingsoogmerk 

voldoende bepaalbaar, overeengekomen ruimte die voor advertenties beschikbaar is. 

 

Advertentiecontract: Elke overeenkomst aangegaan door NOB enerzijds en adverteerder, 

reclamebemiddelaar en/of erkenning-houder anderzijds.  

 

Toepasselijkheid                                                                                                                                                                                          

Op alle advertentiecontracten met en alle advertentie-aanbiedingen van NOB  zijn deze 

Algemene Advertentievoorwaarden van NOB van toepassing. 

 

Tarieven                                                                                                                                                                                                        

NOB stelt zelfstandig en onafhankelijk haar tarieven en condities vast en maakt deze in 

schriftelijke vorm of anderszins tijdig tevoren bekend. De vaststelling van tarieven is  

exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde of op te leggen 

heffingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven door NOB.  

 

Advertentiecontracten                                                                                                                                                           

Een advertentiecontract wordt aangegaan voor een vooraf overgekomen termijn of 

aantal advertenties. Lopende de contractperiode is het niet toegestaan aan adverteerder 

om de afspraken te wijzigen. Dit moet altijd in overleg gebeuren. Eventuele wijzigingen 

kunnen pas worden doorgevoerd na schriftelijke goedkeuring van NOB.  NOB is 

gerechtigd om zonder opgaaf van reden niet mee te gaan in de voorgestelde 

wijzigingen.  
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Betaling                                                                                                                                                                                        

De nota’s voor geplaatste advertenties dienen uiterlijk veertien dagen na factuurdatum 

te worden betaald, tenzij voorafgaand aan plaatsing schriftelijk anders is 

overeengekomen en met wederzijds goedkeuren. Indien en zodra de betalingstermijn 

verstrijkt zonder dat de gehele betaling door NOB is ontvangen, is de Adverteerder 

zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf het tijdstip dat het verzuim intreedt 

tot aan het tijdstip van de volledige voldoening van de verschuldigde vergoeding is de 

Adverteerder een vertragingsrente verschuldigd van anderhalf (1,5) keer de wettelijke 

handelsrente. 

 

Incassokosten                                                                                                                                                                                            

Vanaf het moment waarop verzuim intreedt, zal de Adverteerder tevens aansprakelijk 

zijn voor de buitengerechtelijke incassokosten, die worden geacht gelijk te zijn aan 

vijftien (15) % van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 500,- per factuur. 

Indien de werkelijke, in redelijkheid door NOB gemaakte buitengerechtelijke 

incassokosten hoger zijn, is NOB gerechtigd om die daadwerkelijke buitengerechtelijke 

incassokosten aan de Adverteerder in rekening te brengen. 

 

Weigering van advertenties                                                                                                                                                                        

NOB is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, 

te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat zulks op enigerlei 

wijze tot schadeplichtigheid van NOB kan leiden.  

 

Aanleveren materiaal                                                                                                                                                                                

De wederpartij dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal 

overeenkomstig de aanwijzingen van NOB. Indien naar het oordeel van NOB het 

advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is 

ontvangen vervalt voor de wederpartij het recht op plaatsing, onverminderd de 

verplichting van de wederpartij aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.  

De wederpartij heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of 

onvolledige afdruk van de opgegeven advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering 

van de overeengekomen prijs, dan wel herplaatsing, echter slechts voor zover de 

advertentie geacht kan worden niet aan zijn doel te beantwoorden, zulks ter beoordeling 

van NOB.   

 

Aansprakelijkheid met betrekking tot materiaal                                                                                                          

NOB neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot de door de adverteerder ter 

beschikking gesteld materiaal en wel gedurende twaalf maanden na de 

terbeschikkingstelling. NOB heeft het recht om na het verstrijken van deze periode van 

twaalf maanden de advertentie,  lay-outs en andere door de adverteerder ter 

beschikking gestelde materialen te vernietigen, dan wel aan de wederpartij voor diens 

risico en rekening te retourneren. 
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NOB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van stakingen en 

calamiteiten. 

 

Vereisten aan Advertentie 

De Advertentie dient volledig in overeenstemming te zijn met de normen die daaraan in 

het maatschappelijk verkeer worden gesteld. In het bijzonder, maar niet limitatief, dient 

de Advertentie aan het onderstaande te voldoen:  

a) Advertentieruimte mag niet worden aangewend voor doeleinden die concurreren 

of strijdig zijn met de doeleinden van NOB, behoudens voor zover NOB daarmee 

vooraf uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.  

b) De Adverteerder wordt duidelijk en ondubbelzinnig geïdentificeerd in de 

Advertentie.  

c) De Advertentie heeft betrekking op de onderneming, diensten en/of producten 

van de Adverteerder.  

d) De Advertentie dient duidelijk en onmiskenbaar herkenbaar te zijn als 

commerciële communicatie.  

e) Advertenties mogen niet in strijd zijn met de wettelijke reclameregels en dienen 

ook overigens volledig in overeenstemming te zijn met de Nederlandse Reclame 

Code.  

f) Advertenties met betrekking tot financiële diensten en producten dienen volledig 

in overeenstemming te zijn met de regelgeving van de AFM.  

g) Advertenties mogen niet beledigend zijn voor het Koninklijk Huis of voor andere 

personen met lokale, landelijke of internationale bekendheid, noch ten aanzien 

van groepen van mensen met een specifiek gemeenschappelijk kenmerk.  

h) De Advertentie maakt geen inbreuk op enig portretrecht.  

i) De Advertentie mag op geen enkele wijze misleidend of verwarrend zijn.  

j) De Advertentie mag, naar het oordeel van NOB, niet onbehoorlijk, haatdragend, 

opruiend, discriminerend, seksueel getint, schokkend, of aanstootgevend zijn, 

dan wel in strijd zijn met datgene dat in het maatschappelijk als betamelijk 

wordt beschouwd.  

k) De Adverteerder garandeert NOB dat met de plaatsing van de Advertentie geen 

inbreuk wordt gemaakt op enige intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht 

van derden en de Adverteerder staat er voor in dat hij gerechtigd is tot het 

gebruik van alle in de Advertentie vervatte auteursrechten, woord- en 

beeldmerken, portretrechten en andere rechten van intellectuele eigendom, en 

tot het verstrekken van een gebruiksrecht daarop aan NOB om de Advertentie te 

plaatsen in de Media.  

 

De Adverteerder vrijwaart NOB van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte 

verband houdende met de verbintenissen van de Adverteerder op grond van dit artikel  
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NOB zal iedere aanspraak van derden in verband hiermee onmiddellijk en Schriftelijk aan 

de Adverteerder meedelen. De Adverteerder zal NOB volledig schadeloos stellen ter zake 

van aanspraken als bedoeld in dit artikel.  

 

Speciale plaats                                                                                                                                                                        

Opdrachten, waarbij een speciale plaats als voorwaarde wordt gesteld, buiten die 

waarvoor een speciale plaatsingstoeslag wordt betaald, worden in principe niet 

geaccepteerd. Met verzoeken om een bepaalde plaats wordt zoveel mogelijk rekening 

gehouden. Opdrachten, waarvoor een speciale plaatsingstoeslag wordt betaald, worden 

onder voorbehoud van omstandigheden van technische of andere aard als zodanig 

uitgevoerd. Mocht de advertentie door genoemde omstandigheden niet op de gewenste 

plaats komen te staan, dan wordt de speciale plaatsingstoeslag niet berekend, maar is 

de opdrachtgever wel de geldende plaatsingskosten verschuldigd. 

 

Annuleren na deadline                                                                                                                                                                 

Advertenties kunnen na passeren van de deadline van de betreffende uitgave niet meer 

geannuleerd worden. NOB heeft het recht om betreffende advertentie volledig te 

factureren. 

 

Erkenning voorwaarden                                                                                                                                                     

Door het opgeven van een advertentie-opdracht erkent de adverteerder de algemene en 

technische voorwaarden van NOB te kennen en er genoegen mee te nemen. Wanneer in 

een advertentie-opdracht of contractaanvraag van de adverteerder en/of namens de 

adverteerder door een reclamebureau of mediabureau bepaalde voorwaarden worden 

gesteld, die afwijken van de door NOB gehanteerde voorwaarden, dan worden deze 

verlangde voorwaarden niet erkend, tenzij NOB deze aanvaardt op haar bevestiging van 

de opdracht. De adverteerder of het reclamebureau/mediabureau kan zich hierbij niet 

beroepen op het zogenaamde gewoonterecht 

 

Overmacht   

Ingeval een partij diens prestaties die voortvloeien uit de Advertentiecontract niet kan 

nakomen wegens overmacht, worden de prestaties van die partij opgeschort voor een 

termijn van twee weken. Indien de overmacht bij het verstrijken van die termijn 

voortduurt, kan ieder der partijen het Advertentiecontract met onmiddellijke ingang aan 

de andere partij opzeggen.  

 

Overmacht wordt in het kader van het Advertentiecontract geïnterpreteerd op grond van 

het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat 

daaronder mede wordt begrepen: stroomstoringen, netwerkstoringen, ziekte of 

stakingen bij een toeleverancier, distributeur of opdrachtnemer van NOB, onvoorziene 

hard- en/of software storingen en/of andere onvoorziene(voorzorgs)maatregelen 

daartegen die invloed hebben op de dienstverlening van de NOB.  
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NOB behoudt zich het recht voor om zich op overmacht te beroepen indien de 

overmachtsituatie is ingetreden op een tijdstip waarop NOB haar verbintenissen reeds 

had moeten nakomen.  

 

Reclamaties  

Reclamaties dienen binnen veertien werkdagen na de plaatsingsdatum Schriftelijk door 

de Adverteerder aan NOB te worden meegedeeld. De nakoming van het 

Advertentiecontract wordt geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd door NOB indien de 

Adverteerder niet binnen de termijn vermeld in dit artikel heeft gereclameerd. De 

Adverteerder is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen op te schorten in 

verband met enige reclamatie.  

 

Ontbinding en opschorting  

NOB is gerechtigd het Advertentiecontract onmiddellijk bij aangetekende brief aan de 

andere partij te ontbinden of op te schorten zonder dat een voorafgaande 

ingebrekestelling is vereist, indien en zodra het faillissement van die andere partij dreigt 

of wordt aangevraagd dan wel uitgesproken, de andere partij zijn eigen faillissement of 

surséance van betaling aanvraagt, beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de 

bezittingen van de andere partij, of de doorslaggevende zeggenschap in de 

onderneming in handen komt van een andere eigenaar. De opsomming van de 

opschorting- en ontbindingsgronden is niet limitatief en doet geen afbreuk aan andere 

in de wet vermelde opschorting- en ontbindingsgronden, noch aan enig ander recht dat 

NOB toekomt op grond van de wet.  

 

Privacy  

De wijze waarop NOB omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van 

Adverteerders is opgenomen in het Privacy Statement zoals opgenomen op de website 

van NOB.  

 

Forum en rechtskeuze  

Op deze Algemene Voorwaarden Advertenties en op het Advertentiecontract is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

 

In geval van enig geschil tussen NOB en de Adverteerder is de bevoegde rechter in het 

arrondissement Utrecht in eerste aanleg exclusief bevoegd om kennis te nemen van dat 

geschil. 

 


