ALGEMENE VOORWAARDEN House & Home
1. Al de op de bestelbon vermelde prijzen gelden voor plaatsing van advertenties in House &
Home2016, volgens het toeval of de noodwendigheden van de bladschikking. MDC acht
zich niet gebonden door om het even welke bepalingen of voorwaarden, welke de
adverteerder, de publiciteitsagent of het publiciteitsagentschap met wie hij handelde, aan
het inlassingsorder zou hebben toegevoegd, tenzij na bevestiging van harentwege.
2. De teksten en foto’s voor een advertentie kunnen door MDC worden geweigerd indien zij
niet voldoen aan de technische eisen, zonder dat zulks aanleiding kan geven tot verbreking
van het inlassingsorder.
3. In de op dit tarief vermelde prijzen zijn eventuele opmaak en kosten niet inbegrepen.
4. De eventuele proefdrukken der advertenties dienen door de adverteerder binnen de acht
dagen teruggemaild te worden, met in de mail de gebruikelijke handtekening voor
akkoord; gebeurt dat niet, dan is MDC gerechtigd de voorgelegde drukproef goedgekeurd
te beschouwen, de inlassing aan te vangen en eventueel de nagekomen veranderingen of
verbeteringen als tekstwijzigingen aan te rekenen.
5. Reservaties voor advertenties zijn onherroepelijk.
6. De adverteerder alleen is aansprakelijk voor de inhoud van zijn publiciteit. Zowel voor kant
en klare aangeleverde advertenties, als voor aangeleverd materiaal.
7. Opdat een klacht in aanmerking kan komen, moet ze binnen de vijf werkdagen na het
verschijnen van de advertentie per aangetekend schrijven worden ingediend. MDC wijst
alle aansprakelijkheid af betreffende vergissingen die het gevolg zijn van onduidelijke,
slecht geschreven, slecht opgestelde of telefonisch medegedeelde onderrichtingen.
Hetzelfde geldt voor eventuele vertalingen. In geen geval kan schadevergoeding worden
geëist voor gebeurlijke vergissingen, drukfouten, slechte of onduidelijke weergave van
tekst of beeld.
8. De adverteerder die een order plaatst door bemiddeling van een publiciteitsagentschap
blijft mede verantwoordelijk voor de betaling van de facturen die hieruit voortvloeien.
9. Voor elke inlassing worden twee bewijsnummers aan de opdrachtgever gezonden.
Bijkomende bewijsnummers worden in rekening gebracht.
12. In alle vermelde prijzen is de B.T.W. niet inbegrepen.
BETALINGSVOORWAARDEN
Behoudens wanneer een betaling in termijnen is overeengekomen, zijn alle
advertentiefacturen betaalbaar in hun geheel en op voorhand, uiterlijk binnen de dertig dagen
na de verzendingsdatum van de factuur. Bij niet betaling van een factuur op de gestelde
datum is MDC gerechtigd de inlassing te schorsen en wordt het bedrag van het
inlassingscontract in zijn geheel vorderbaar. In geval de factuur op de vervaldag niet betaald
wordt, zal de factuur van rechtswege en zonder in gebrekestelling, bij wijze van
schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, verhoogd worden met een forfaitaire
vergoeding, die 15% van het bedrag der factuur zal bedragen en in elk geval een minimum
van 75 EUR zal belopen. Elke factuur die niet op de vervaldag is betaald brengt van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest op van 1 % per
maand.
Alle betwistingen of geschillen worden onderworpen aan de Rechtbank te Deinze, welke ook
de verblijfplaats of uitbetalingszetel van de adverteerders weze.

