Algemene handels- en leveringsvoorwaarden van Hoffman Outdoor Media B.V.,
gedeponeerd bij de K.v.K. te Groningen onder K.v.K. nr 02079577
1. Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van goederen, verhuur van goederen, aannemingsovereenkomsten en verrichtingen van diensten ten behoeve van huurder en behoudens
schriftelijk overeengekomen wijzigingen. Een verwijzing door de huurder naar zijn voorwaarden wordt
door ons niet aanvaard, tenzij wij dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigen.
2. Offertes, opties en orders
Alle offertes zijn vrijblijvend. Hoffman Outdoor Media bv is eerst gebonden nadat wij de opdracht hebben
aangenomen en dit schriftelijk hebben bevestigd. Alle opties en orders worden bevestigd onder voorbehoud van gemeentelijke toestemming en prijswijzigingen. Hoffman Outdoor Media bv heeft het recht
opties en orders tussentijds te beëindigen, in geval Hoffman Outdoor Media bv om welke reden dan
ook, de exploitatierechten voor de ingevolge deze opties en orders, verhuurde locaties verliest. Ingeval
die situatie zich voordoet, zal Hoffman Outdoor Media bv de huurder daarvan onmiddellijk schriftelijk op
de hoogte stellen. Ingeval de datum waarop Hoffman Outdoor Media bv haar exploitatierechten verliest,
nog enige ruimte toestaat om ten opzichte van huurder een opzegtermijn in acht te nemen, zal Hoffman
Outdoor Media bv de resterende termijn die haar is gegeven als opzegtermijn in acht nemen. Bij het ontbreken daarvan kan Hoffman Outdoor Media bv de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.
Voor zover de huurprijs door huurder vooruit is betaald, zal deze naar evenredigheid aan huurder worden
gerestitueerd.
3. Annuleringen
a. Indien de opdrachtgever zijn order geheel of gedeeltelijk intrekt is hij 5% van het betreffende orderbedrag verschuldigd wegens administratiekosten. Aanvragen voor verplaatsingen en annuleringen
dienen schriftelijk te geschieden.
b. Indien Hoffman Outdoor Media bv een annulering ontvangt uiterlijk 3 maanden voor het begin van de plaatsingperiode, dan is de opdrachtgever naast de sub a genoemde 5% ook 10%
van het totale orderbedrag verschuldigd. Bij annulering van een termijn binnen 8, 6, 5, 4 weken of korter voor aanvang van de plaatsingperiode is de opdrachtgever resp. 25%, 50%, 75%,
100% van het totale orderbedrag verschuldigd naast de genoemde administratiekosten van 5%.
Opdrachtgever is ten allen tijde verplicht eventuele leges en precario bij annulering te betalen.
c. De opdrachtgever dient de aard van de reclamecampagne voldoende duidelijk maken. Bij twijfel dient
hij de website van Hoffman Outdoor Media bv te raadplegen over de gestelde eisen inzake het wel of
niet mogen plaatsen van de reclamecampagne in een bepaalde gemeente met betrekking tot bijv. het
commerciële karakter.
d. De opdrachtgever dient over opties die worden afgeroepen door Hoffman binnen 24 uur na afroep te
beslissen of de optie wordt omgezet in een order. Na deze termijn vervalt de optie.
4. Overeenkomsten naar Nederlands recht
Alle overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gesloten; uitsluitend het Nederlands recht is
daarop van toepassing. Alle geschillen en vorderingen, voortkomende uit of verband houdende met door
Hoffman Outdoor Media bv gesloten overeenkomsten zullen met uitsluiting van iedere andere rechter
worden beslist door de bevoegde rechter te Groningen, tenzij Hoffman Outdoor Media bv er de voorkeur
aan geeft haar wederpartij aan te spreken voor de bevoegde rechter van de plaats van diens vestiging en
behoudens gevallen hier onder a. genoemd.
a. Grafische industrie
Op overeenkomsten op het gebied van de grafische industrie zijn van toepassing de laatst geldende
leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie. De in deze leveringsvoorwaarden opgenomen Regeling voor Geschillen komt in de plaats van de hierboven in art. 4 genoemde regeling.
5. Leveringstermijnen
Als leveringstermijn, casu quo opleveringstermijn, zal gelden de termijn zoals tussen ons en de huurder is
overeengekomen; de opgegeven of overeengekomen termijn is een opgave bij benadering.
a. Overschrijding
	Overschrijding van deze termijnen, mits niet langer dan 12 uur, zal de huurder geen recht geven op
vergoeding van kosten, schaden of interessen of ontbinding van de overeenkomst.
b. Tijdstip
Als tijdstip van levering/plaatsing zal gelden het moment waarop de goederen ons magazijn, opslagplaats, werkplaats of andere voorraad-ruimten verlaten.
6. Kwaliteit
Tenzij anders is overeengekomen, wordt normale kwaliteit geleverd en worden voor wat betreft afmetingen, aantal, hoeveelheid, soort, kleur, enzovoort, de gebruikelijke handelsusances als overeengekomen
beschouwd.
7. Plaatsing van afficheborden
Hoffman Outdoor Media bv bepaalt met inachtneming van plaatselijke verordeningen en aanwijzingen
van politie of andere bevoegde instanties ter plaatse, waar afficheborden worden geplaatst. Het verplaatsen van borden kan alleen geschieden na schriftelijk overleg met Hoffman Outdoor Media bv tegen betaling van de hiervoor te maken kosten. Hoffman Outdoor Media bv is niet aansprakelijk indien
afficheborden op last van de gemeente verwijderd dan wel verplaatst dienen te worden.
8. Verhuur en gebruik aan derden
Het is de huurder niet toegestaan de door hem gehuurde reclameborden of andere bij ons gehuurde
goederen geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren of geheel of gedeeltelijk aan derden ten
gebruike af te staan.
9. Kosten van onderhoud, herstel en verzekeringen
Het gehuurde moet worden gebruikt overeenkomstig de bestemming. De kosten van onderhoud en herstel uit welken hoofde ook veroorzaakt of noodzakelijk, zijn ten laste van de huurder.
10. Aanleveren affiches
Huurder dient er voor te zorgen dat het juiste aantal affiches op de uiterste aanleverdatum bij ons worden
aangeleverd om tijdige plaatsing te kunnen garanderen. Na deze datum is plaatsing niet gegarandeerd en
komen alle kosten, incl. extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. De uiterste aanleverdatum en
het aantal aan te leveren affiches staan vermeld op de orderbevestiging. De affiches die door de huurder
bij ons worden aangeleverd dienen te voldoen aan de volgende specificaties: eenzijdig, glad, houtvrij litho
posterpapier voorzien van blauwe achterzijde (Blueback), 120 grams.
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11. Aanleveren digitaal bestand
Indien het drukwerk van de affiches door Hoffman Outdoor Media bv wordt verzorgd, dient de huurder
ervoor te zorgen dat het digitale bestand op de uiterste aanleverdatum bij ons wordt aangeleverd om
tijdige plaatsing te kunnen garanderen. De uiterste aanleverdatum staat vermeld op de orderbevestiging.
Het digitale bestand dient te voldoen aan de volgende specificaties:
Toe te passen programma’s
- Quark Xpress tot en met versie 4
- Adobe Photoshop tot en met versie CS3
- Adobe Illustrator tot en met versie CS3
- Eventuele andere applicaties in overleg
Opmaak
- Affiche’s dienen op 840 x 1188 mm (bladspiegel) opgemaakt te worden. De zetspiegel is 780 x 1140
mm. (zichtformaat) Teksten en logos dienen binnen de zetspiegel te staan. Kleurvlakken e.d. mogen
wel buiten de zetspiegel vallen. Afloop rondom 3 mm
- Eventueel opmaak in Illustrator, dan de eventueel geplaatste afbeeldingen altijd los bijleveren en niet
insluiten. Ingesloten afbeeldingen kunnen door Hoffman Outdoor Media bv niet op kwaliteit worden
gecontroleerd en worden daarom niet geaccepteerd.
- Bij 1, 2 of 3 kleuren affiche: Pantone kleuren in de opmaak altijd aanmaken als steunkleur en niet
omzetten naar CMYK. Gebruik de originele Pantone namen uit het opmaakprogramma.
- Bij full colour: Pantone kleuren altijd omzetten naar CMYK.
Fonts
- Lever de toe te passen MAC-fonts bij (N.B: volledig fonts, dus niet alléén de schermfonts).
Logo’s
- Gebruik bij voorkeur Adobe Illustrator voor logo’s en andere vector elementen.
- Bij 1, 2 of 3 kleuren affiche: Pantone kleuren altijd aangeven als steunkleur en niet omzetten naar
CMYK. Gebruik de originele Pantone namen uit het programma.
- Bij Full Colour: Pantone kleuren altijd omzetten naar CMYK.
- De eventuele in een logo geplaatste afbeeldingen altijd los bijleveren en niet insluiten.
-W
 ordt in Illustrator of een ander vector gebaseerd programma gebruik gemaakt van transparantie,
zorg dan voor de juiste afvlakking. Lever altijd afgevlakte documenten aan.
Beelden
- Bij voorkeur 300dpi (opmaak: A3-formaat).
- Beelden met een te lage resolutie (minder dan 72 dpi op het eindformaat) geven een pixelvormig
beeld in het eindresultaat.
Aanlevermedia
- Het digitale bestand dient aangeleverd te worden middels gangbare digitale informatiedragers.
12. Risico en aansprakelijkheid
a. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor de huurder. Hoffman Outdoor Media bv zal
in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk
kunnen worden gesteld.
b. Hoffman Outdoor Media bv sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schaden die mochten ontstaan door
het niet slagen van beurzen, evenementen of voorstellingen etc. , waarvoor deze op enigerlei wijze de
buitenreclame heeft verzorgd of waarvoor deze zich op enigerlei wijze dienstbaar heeft gemaakt.
c. H
 offman Outdoor Media bv sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schaden, toegebracht aan de huurder
of diens goederen, dan wel aan derden of goederen van derden, welke mochten worden veroorzaakt
door enig gebrek van het verhuurde.
13. Betaling
Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan; tenzij er schriftelijk een andere
betalingstermijn is overeengekomen. Bij opdrachten met vooruitbetaling wordt de opdracht niet uitgevoerd indien de betalingstermijn is overschreden onverminderd de verschuldigdheid van het totale orderbedrag.
14. Overschrijding betalingstermijn
Bij overschrijding van de hierboven genoemde betalingstermijn wordt een rente verschuldigd van twee
procent per maand of gedeelte daarvan. Alle kosten, welke door ons worden gemaakt om tot incasso van
de door huurder van Hoffman Outdoor Media bv uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken,
komen ten laste van de huurder, welke verplicht is deze op eerste aanmaning aan ons te voldoen. Met
name komen te zijnen laste: declaraties van advocaten en procureurs zowel in en buiten rechte, ook
voorzoveel zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureau’s, met dien verstande dat deze incassokosten in elk geval 15% van het
verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,- bedragen.
15. Surséance of faillissement van de huurder
Wanneer de huurder in gebreke blijft de huur of de aannemingssom tijdig te betalen, wanneer door hem
één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer hij in
staat van faillissement geraakt of surséance van betaling aanvraagt, heeft Hoffman Outdoor Media bv
door het enkel verloop van de gestelde termijn of door het enkel plaatsgrijpen van één der vermelde omstandigheden het recht ter zijne keuze om zonder nadere sommatie óf te vorderen onmiddellijke betaling
van de overeengekomen huur of aannemingssom met kosten, óf de onderhavige huur, aannemings- of
koopovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden, zonder tussenkomst van de rechter, en het
geleverde onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd zijn recht om van koper/huurder vergoeding
van kosten, schaden en interessen te vorderen en onverminderd haar rechten ingevolge de artikelen
1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek.
Afspraken met en toezeggingen van onze medewerkers, welke afwijken van de onderhavige algemene
voorwaarden zijn voor ons niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen schriftelijk door ons zijn
bevestigd.
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Hoffman Outdoor Media B.V. heeft vestigingen in: Groningen, Apeldoorn, Alphen aan den Rijn, Heerlen, Oldenzaal, Utrecht en Duisburg (D).

