
ALGEMENE VOORWAARDEN 

GREENLEDWALLS HOLDING B.V. & GREENLEDWALLS ASSEN B.V. 

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

1.1. In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Algemene Voorwaarden:  de onderhavige algemene voorwaarden; 

Aanvraag:  een aanvraag voor de inkoop/reservering van 

Advertentieruimte;  

Adverteerder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon ten behoeve 

waarvan een Reclame-uiting wordt gedaan; 

Advertentieruimte:  advertentieruimte voor het uitzenden/vertonen van één of 

meer Reclame-uitingen. 

Campagnedatum: de dag die overeengekomen is voor de Vertoning van een 

Reclame-Uiting; 

GLW:  Greenledwalls Holding B.V. en Greenledwalls Assen B.V., 

gevestigd te Assen, ingeschreven in het handelsregister van 

de Kamer van Koophandel respectievelijk onder nummer 

68107420 en 69293783; 

Mediabureau:  een bureau dat, op eigen naam of namens Adverteerder, 

ten behoeve van Adverteerder een Overeenkomst sluit. 

Nederlandse Reclame Code:  de Nederlandse Reclame Code met inbegrip van alle 

andere bestaande reclamecodes; 

Opdrachtgever:  de natuurlijke persoon of rechtspersoon (Adverteerder of 

Mediabureau) die aan GLW in het kader van de 

Overeenkomst opdracht heeft gegeven tot het doen van 

een Reclame-uiting, voor zichzelf of voor een ander; 

Overeenkomst:  iedere overeenkomst die tussen GLW en Opdrachtgever tot 

stand komt over de afname van Advertentieruimte en het 

Vertonen van een Reclame-Uiting door GLW, alsmede  elke 

wijziging en aanvulling daarop; 

Partijen:   GLW en Opdrachtgever tezamen; 

Reclamemast: de reclamemast aan de A28 ter hoogte van Assen-Noord, 

waarvan Opdrachtgever rechthebbende, eigenaar en 

exploitant is; 

Reclame-uiting:  een reclame-uiting bestaand uit beeldmateriaal, bestemd 

om aan het publiek te worden geopenbaard via de 

Reclamemast;  

Vertonen: het vertonen van de Reclame-Uiting, zoals door GLW en 

Opdrachtgever is overeengekomen; 

1.2. De definities kunnen zonder verlies van hun betekenis in enkelvoud of in meervoud worden 

gebruikt. 



  

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door GLW gedane aanbiedingen 

en op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en GLW. Opdrachtgever met wie 

eenmaal op basis van de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de 

toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op toekomstige en/of 

vervolgovereenkomsten met GLW. 

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van 

Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de Overeenkomst, tenzij vooraf schriftelijk 

anders is overeengekomen. 

2.3 GLW is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine 

wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote 

inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met Opdrachtgever besproken. 

2.4 De Algemene Voorwaarden, waaronder in ieder geval mede begrepen de bepalingen 

betreffende de aansprakelijkheidsbeperking en vrijwaring door Opdrachtgever, strekken 

mede ten behoeve van derden die door GLW voor (de uitvoering van) de Overeenkomst 

worden ingeschakeld.  

 

ARTIKEL 3. OPDRACHTGEVER 

 

3.1 Indien er een Overeenkomst tot stand komt tussen GLW en een Mediabureau, wordt 

aangenomen dat het Mediabureau handelt op last van de Adverteerder, maar uit eigen 

naam. Het Mediabureau garandeert dat zij Adverteerder een kopie van de Algemene 

Voorwaarden verstrekt en er op toeziet dat Adverteerder voldoet aan de verplichtingen uit 

de Algemene Voorwaarden.  

3.2 Indien een Mediabureau handelt uit naam van de Adverteerder, dient de Adverteerder of 

het Mediabureau een overeenkomst van lastgeving of een volmacht te overleggen. Indien 

een rechtsgeldige overeenkomst van lastgeving of volmacht aanwezig is, is Adverteerder 

de Opdrachtgever. Het Mediabureau is gezamenlijk met de Adverteerder namens wie hij 

handelt, hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de Overeenkomst voortvloeiende 

verplichtingen.  

 

ARTIKEL 4. AANVRAAG EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

 

4.1 Via de website www.greenledwalls.com kan Advertentieruimte worden ingekocht. 

Opdrachtgever kan middels de website een Aanvraag indienen. Opdrachtgever dient in de 

Aanvraag alle informatie te verstrekken die voor een correcte verwerking door GLW van de 

Aanvraag noodzakelijk is. 

4.2 Na ontvangst van de Aanvraag beoordeelt GLW of er Advertentieruimte beschikbaar is. 

GLW behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht de Aanvraag te accepteren 

of te weigeren. 



4.3 Indien de gevraagde Advertentieruimte beschikbaar is en GLW de Aanvraag accepteert, 

stuurt GLW een schriftelijke of elektronische (order)bevestiging naar Opdrachtgever. Door 

ontvangst van de orderbevestiging ontstaat de Overeenkomst tussen GLW en 

Opdrachtgever. Voorts komt een Overeenkomst tot stand doordat GLW zonder 

voorafgaande bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een door 

Opdrachtgever gegeven opdracht. Alsdan draagt Opdrachtgever steeds het risico voor de 

uitvoering van de (mogelijk multi-interpretabele) Overeenkomst en als gevolg daarvan 

ontstane verkeerde uitvoering van de Opdracht. 

4.4 Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding/offerte c.q. 

opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en 

volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame binnen acht dagen na 

factuurdatum. 

4.5 GLW heeft te allen tijde het recht een Aanvraag te weigeren of nadere voorwaarden stellen 

aan de Reclame-Uiting. Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding, indien zich 

een situatie als bedoeld in dit artikel voordoet. 

4.6 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GLW, zijn rechten en of 

verplichtingen van de Opdrachtgever uit deze Overeenkomst niet overdraagbaar.  

4.7 De in de Overeenkomst genoemde termijn waarop de Reclame-Uiting dient te worden 

Vertoond is een richttermijn en geen fatale termijn. GLW is (in ieder geval) gerechtigd 

zowel op het in de Overeenkomst aangegeven tijdstip van aanvang, als het aldaar 

aangegeven tijdstip van beëindiging van de Campagnedatum 48 uur te verleggen, zonder 

enige compensatie. 

4.8 GLW is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk, dan wel voor een juiste uitvoering van de 

Overeenkomst wenselijk acht, bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te 

schakelen. De kosten hiervan zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend. Zo 

mogelijk en/of zo nodig zal GLW hieromtrent met Opdrachtgever overleg plegen. 

 

ARTIKEL 5. AANLEVEREN RECLAME-UITING/BENODIGDE GEGEVENS  

 

5.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan GLW aangeeft dat deze 

noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm 

aan GLW worden verstrekt.  

5.2 De Reclame-Uiting dient uiterlijk zeven werkdagen vóór de Campagnedatum door 

Opdrachtgever digitaal bij GLW te zijn aangeleverd. Verzending en overdracht van de 

Reclame-Uiting(en) geschiedt steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

5.3 Wijzigingen in een Reclame-Uiting kunnen tot uiterlijk vier werkdagen vóór de 

Campagnedatum door Opdrachtgever kosteloos worden verzocht. GLW heeft de 

bevoegdheid om meerkosten in rekening te brengen indien na voornoemde termijn een 

verzoek tot wijziging wordt gedaan.  

5.4 Indien GLW de Reclame-Uiting niet tijdig of niet in de gewenste vorm of om andere 

redenen niet conform instructie van GLW heeft ontvangen, kan GLW ervoor kiezen om een 

eerder ontvangen Reclame-Uiting van Opdrachtgever te Vertonen. GLW kan er ook voor 

kiezen om de Vertoning geen doorgang te laten vinden. GLW is niet aansprakelijk voor 

eventuele schade die hieruit voortvloeit.   



5.5 Indien een Vertoning niet doorgaat op grond van het in lid 4 bepaalde, is Opdrachtgever 

onverminderd gehouden de overeengekomen vergoeding te voldoen, ook als GLW de 

vrijgekomen ruimte opvult met een andere Reclame-Uiting (van een andere Adverteerder).  

5.6 GLW heeft, tenzij Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst hiertegen 

uitdrukkelijk bezwaar maakt en/of het (URL links naar) mobiele sites betreffen, het 

eigendom over de aangeleverde Reclame-Uiting en is gerechtigd de Reclame-Uiting, na 

afloop van de Campagnedatum, te archiveren, recyclen en/of te vernietigen. 

 

ARTIKEL 6. VOORWAARDEN AAN RECLAME-UITING/GARANTIES 

 

6.1 Opdrachtgever garandeert dat: 

- Opdrachtgever bevoegd is de Reclame-Uiting te doen uitzenden; 

- de Reclame-Uiting geen inbreuk oplevert op enig intellectueel eigendomsrecht, waaronder 

begrepen het merkenrecht en auteursrecht, of enig ander recht; 

- de Reclame-Uiting niet in strijd is met de Nederlandse Reclame Code en de Nederlandse 

wet- en regelgeving, waaronder doch niet beperkt de privacywetgeving; 

- de Reclame-Uiting niet in strijd is met de goede zeden en/of de openbare orde. 

6.2 Opdrachtgever is in alle gevallen verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de 

Reclame-Uiting en de gevolgen van het niet voldoen aan de Algemene Voorwaarden. 

Opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor schendingen van de ter zake geldende wet- en 

regelgeving.  

6.3 Opdrachtgever vrijwaart GLW tegen iedere aanspraak van derden verband houdende met 

de inhoud en/of uitvoering van de Reclame-Uiting.  

 

ARTIKEL 7. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 

 

7.1 Indien gedurende de Overeenkomst een Reclame-Uiting niet langer toelaatbaar is in de zin 

van artikel 6, dan wel indien GLW redelijkerwijs mag aannemen dat een Reclame-Uiting niet 

langer toelaatbaar zal worden, heeft GLW het recht om de Overeenkomst te beëindigen. 

Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding, indien zich een situatie als bedoeld 

in dit artikel voordoet. 

7.2 GLW behoudt zich het recht voor een Overeenkomst of gedeelte daarvan naar een andere 

periode te verschuiven indien Opdrachtgever een totale korting van ten minste 50% 

(inclusief een eventuele bureaukorting) heeft bedongen en indien een Overeenkomst met 

een andere Opdrachtgever afgesloten kan worden tegen een voor GLW gunstiger 

kortingspercentage. 

7.3 GLW behoudt zich het recht voor het barter-gedeelte van een Overeenkomst naar een 

andere periode te verschuiven indien een Overeenkomst met een andere Opdrachtgever 

afgesloten kan worden tegen een voor GLW gunstiger kortingspercentage. 

  



7.4 Tenzij Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst hiertegen uitdrukkelijk 

bezwaar maakt, is GLW gerechtigd de Reclame-Uiting na afloop van de 

Campagnedatum/Overeenkomst te Vertonen zonder dat hieraan rechten ontleend kunnen 

worden. 

7.5 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke 

uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen, bijvoorbeeld door de Reclame-

Uiting op een andere datum of tijdstip te laten plaatsvinden, zullen Partijen tijdig, schriftelijk 

en in onderling overleg de Overeenkomst (voor zover mogelijk) dienovereenkomstig 

aanpassen. GLW is in dat geval gerechtigd om de daaruit voortvloeiende kosten in 

rekening te brengen bij Opdrachtgever. 

 

ARTIKEL 8. TARIEVEN/BETALING 

 

8.1 Alle in de aanbieding van GLW genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW). De 

omzetbelasting komt voor rekening van Opdrachtgever. 

8.2 Opdrachtgever dient het overeengekomen voorschot dan wel de factuur van GLW  binnen 

14 dagen na factuurdatum aan GLW te betalen, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van 

rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.  

8.3 GLW kan vooruitbetaling dan wel zekerheidsstelling vragen indien zij dat naar eigen inzicht 

redelijk acht, 

8.4 Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is over het 

(factuur)bedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige 

voldoening een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand. 

8.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van 

enige vordering op Opdrachtgever komen te zijner laste zonder dat deze door GLW 

hoeven te worden aangezegd. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van 

het factuurbedrag, met een minimum van € 250,-.  

8.6 Indien Opdrachtgever in gebreke is met een door hem aan GLW verschuldigde betaling 

en/of indien Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en/of 

deze Leveringsvoorwaarden, zijn alle vorderingen die GLW op Opdrachtgever heeft 

onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is GLW 

bevoegd de (verdere) nakoming door haar van alle Overeenkomsten met de 

Opdrachtgever op te schorten. 

8.7 Betalingen door of vanwege Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van 

de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de 

verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande 

hoofdsommen.  

8.8 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting(en) jegens GLW op te 

schorten, te verrekenen en/of te compenseren met een vordering van Opdrachtgever op 

GLW, uit welke hoofde dan ook.  

 

  



ARTIKEL 9. RECLAME/KLACHT 

 

9.1 GLW zal zich inspannen om de Reclame-Uiting op het overeengekomen moment en op de 

overeengekomen Reclamemast te doen uitzenden en Vertonen. 

9.2 Indien een Reclame-Uiting niet of onvolkomen wordt Vertoond, niet op het 

overeengekomen moment (waarbij een marge van 48 uur mag worden aangehouden) of 

de overeengekomen Reclamemast wordt getoond of anderszins niet beantwoordt aan de 

Overeenkomst heeft GLW de keuze om de Reclame-Uiting alsnog te Vetonen, dan wel over 

te gaan tot terugbetaling van (een gedeelte van) de factuur waarop de Reclame-Uiting 

betrekking heeft. 

9.3 Opdrachtgever moet de tekortkomingen zoals genoemd in lid 2 en eventuele andere 

tekortkomingen binnen tien dagen na de dag van Vertoning schriftelijk aan GLW melden, 

bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de uitvoering van de Overeenkomst te 

hebben goedgekeurd en ieder recht of aanspraak van Opdrachtgever jegens GLW vervalt. 

9.4 Reclames ten aanzien van niet-zichtbare gebreken of tekortkomingen dient Opdrachtgever 

terstond, althans ten minste binnen tien dagen, na de ontdekking daarvan schriftelijk bij 

GLW te melden, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen GLW ter zake van die gebreken 

c.q. tekortkomingen vervalt. 

9.5 Reclames betreffende facturen van GLW dienen binnen acht dagen na factuurdatum 

schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht juist en volledig 

te zijn en elke aanspraak tegen GLW ter zake daarvan vervalt. 

9.6 Geringe, in de branche gebruikelijke c.q. normale, afwijkingen in uitvoering en/of kwaliteit 

vormen nimmer grond voor reclame. 

9.7 Een reclame van Opdrachtgever ten aanzien van een bepaalde Vertoning schort de 

(betalings) verplichting(en) van Opdrachtgever van deze en eventuele andere Vertoningen 

niet op en geeft Opdrachtgever evenmin recht op verrekening. 

 

  

ARTIKEL 10. ANNULERING 

 

10.1 Opdrachtgever kan een nog niet uitgevoerd gedeelte van de Overeenkomst tot zes 

maanden voor de Campagnedatum kosteloos verschuiven of annuleren.  

10.2 Indien de Overeenkomst door Opdrachtgever na de in lid 1 genoemde termijn wordt 

geannuleerd of verschoven gelden de volgende voorwaarden: 

- bij een annulering of verschuiving korter dan zes maanden voor de Campagnedatum is 

GLW gerechtigd om Opdrachtgever een vergoeding van 10% over het nog niet 

uitgevoerde deel van de Overeenkomst in rekening te brengen;   

- bij een annulering of verschuiving korter dan vijf maanden voor de Campagnedatum is 

GLW gerechtigd om Opdrachtgever een vergoeding van 20% over het nog niet 

uitgevoerde deel van de Overeenkomst in rekening te brengen; 

- bij een annulering of verschuiving korter dan vier maanden voor de Campagnedatum is 

GLW gerechtigd om Opdrachtgever een vergoeding van 30% over het nog niet 

uitgevoerde deel van de Overeenkomst in rekening te brengen; 



- bij een annulering of verschuiving korter dan drie maanden voor de Campagnedatum is 

GLW gerechtigd om Opdrachtgever een vergoeding van 40% over het nog niet 

uitgevoerde deel van de Overeenkomst in rekening te brengen. 

- bij een annulering of verschuiving korter dan twee maanden voor de Campagnedatum is 

GLW gerechtigd om Opdrachtgever een vergoeding van 50% over het nog niet 

uitgevoerde deel van de Overeenkomst in rekening te brengen; 

- bij een annulering of verschuiving korter dan één maand voor de Campagnedatum is GLW 

gerechtigd om Opdrachtgever een vergoeding van 100% over het nog niet uitgevoerde 

deel van de Overeenkomst in rekening te brengen. 

10.3 Vergoedingen die Opdrachtgever op grond van dit artikel verschuldigd is aan GLW, 

worden gefactureerd met toepassing van artikel 8. GLW heeft het recht om de vrijgekomen 

Advertentieruimte naar eigen inzicht te gebruiken. 

 

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID 

 

11.1 GLW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuiste en/of 

onvolledige informatie verstrekt door of namens Opdrachtgever, alsmede schade 

veroorzaakt door onjuistheden of gebreken in de door Opdrachtgever aan GLW verstrekte 

ontwerpen en afbeeldingen, tenzij aan de zijde van GLW sprake is van opzet of grove 

schuld.   

11.2 Een tekortkoming van GLW is pas toerekenbaar als sprake is van opzet of grove schuld. 

11.3 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van GLW beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de 

Overeenkomst en tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een 

toerekenbare tekortkoming.  

11.4 GLW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade uit welke hoofde dan ook, waaronder in 

ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, 

reputatieverlies, verlies van klanten, schade door bedrijfsstagnatie of schade van derden.  

11.5 In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van GLW, hoe ook ontstaan en van welke aard 

ook, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de door GLW gesloten 

beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 

11.6 In gevallen waarin de beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering 

overgaat of een verzekering ontbreekt, is de aansprakelijkheid van GLW beperkt tot de 

opdrachtwaarde (exclusief btw). 

11.7 GLW is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van door de Opdrachtgever of 

derden aangeleverd materiaal, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van GLW. 

11.8 Een toerekenbare tekortkoming van GLW geeft Opdrachtgever niet de bevoegdheid om 

zijn verplichtingen uit de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen.  

11.9 Ieder vorderingsrecht, waaronder wegens schade of tot herstel, vervalt indien het gebrek of 

de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na uitvoering van de 

Overeenkomst, tenzij Partijen een andere termijn zijn overeengekomen. 

 

 

 



ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER/VRIJWARING 

 

12.1 Schade en ander nadeel dat GLW lijdt als gevolg van de uitvoering van de 

Opdracht/Overeenkomst, dan wel als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de 

Overeenkomst door Opdrachtgever, dient op eerste verzoek van GLW door 

Opdrachtgever te worden vergoed.  

 

12.2 Opdrachtgever vrijwaart GLW voor alle mogelijke claims en/of aansprakelijkstellingen van 

derden die voortvloeien uit de tekortkoming in de nakoming van een verplichting en/of een 

schending van een garantie uit de Algemene Voorwaarden door Opdrachtgever. Als GLW 

uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever 

gehouden om alle kosten en schade daardoor ontstaan te vergoeden aan GLW. Ingeval de 

schade is veroorzaakt door de Adverteerder of aan hem is toe te rekenen, staat 

Opdrachtgever voor de volledige vergoeding daarvan in.  

 

ARTIKEL 13. OVERMACHT/ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 

 

13.1 In geval van overmacht aan de zijde van GLW, is GLW gerechtigd – te harer keuze – hetzij de 

uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de 

Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en 

zonder dat GLW  tot vergoeding van enige schade is gehouden. 

 

13.2 Van overmacht aan de zijde van GLW is sprake, als GLW niet aan haar verplichtingen uit de 

Overeenkomst kan voldoen door omstandigheden die buiten de invloedssfeer van GLW 

liggen en niet aan GLW kunnen worden toegerekend. In de volgende gevallen is in ieder 

geval sprake van overmacht: oorlog, overheidsmaatregelen, overstroming, extreme 

weersomstandigheden (o.a. harde storm, hagel) en andere soortgelijke gebeurtenissen, 

vandalisme, hack, brand, vernieling, diefstal, niet correct functioneren van systemen, 

technische storingen, IT-storingen, intrekking van vergunningen, onwerkbare dagen ten 

gevolge van (extreme) weersomstandigheden en andere soortgelijke gebeurtenissen, 

stagnatie en/of ernstige storingen in het bedrijf van GLW of een door haar ingeschakelde 

derde, algemene vervoersproblemen, de (tijdelijke) verwijdering en/of vordering van een 

Reclamemast waarop de Reclame-Uiting is c.q. zou worden aangebracht en/of Vertoond op 

last van of door de overheid of andere rechthebbende.  

 

13.3 Indien GLW bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft 

voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het 

reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever 

gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

 

  



ARTIKEL 14. OPSCHORTINGSRECHT/ONTBINDING 

14.1 GLW is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de 

uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, 

zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en 

onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:  

 indien Opdrachtgever niet voldoet aan haar (betalings-)verplichtingen uit de 

Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, waaronder maar niet beperkt het niet 

tijdig en/of in de gewenste vorm aanleveren van de voor de uitvoering van de 

Overeenkomst benodigde gegevens; 

 indien goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om 

aan haar verplichtingen jegens GLW te voldoen; 

 indien Opdrachtgever in staat van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering is 

of een verzoek daartoe is gedaan en bij aanbieding van een buitengerechtelijk akkoord aan 

haar crediteuren; 

 indien (een deel van) het aandelenkapitaal van Opdrachtgever wordt verkocht, dan wel de 

onderneming(en) van Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk worden overgedragen of 

gestaakt. 

14.2 In elk van de in lid 1 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van GLW direct en in hun 

geheel opeisbaar.  

14.3 GLW zal na het beëindigen van de Overeenkomst de gegevens en andere bescheiden die 

zij in verband met haar taken onder zich mocht hebben, op eerste verzoek aan 

Opdrachtgever afgeven, doch pas nadat Opdrachtgever aan al haar 

(betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan. 

 

ARTIKEL 15. SLOTBEPALINGEN 

15.1 In gevallen van nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen uit deze 

Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen 

zullen het nietige of vernietigde gedeelte vervangen door bedingen die gelet op de inhoud 

en strekking van deze Algemene Voorwaarden zoveel mogelijk overeenstemmen met die 

van de nietige of vernietigde bepalingen.  

15.2 Bepalingen van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst waarvan het uitdrukkelijk of 

stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht 

blijven, zullen nadien van kracht blijven en Partijen blijven binden. 

 

ARTIKEL 16. FORUMKEUZE/RECHTSKEUZE 

 

16.1 Op de Overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van 

toepassing. 

16.2 Alle geschillen die ontstaan uit en samenhangen met de Overeenkomst zullen aanhangig 

worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland. De Rechtbank Noord-Nederland, 

locatie Assen, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zijn ontstaan of zullen 

ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, tenzij zulks in strijd is met dwingende 

wettelijke bepalingen. 


