Algemene Voorwaarden van www.tassenwinkelsonline.nl, gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel Leeuwarden onder nummer 01073201
De site www.tassenwinkelsonline.nl stelt geselecteerde tassenspeciaalzaken in staat om een
bedrijfsadvertentie te plaatsen , middels de door www.tassenwinkelsonline.nl opgestelde
vormvoorschriften. De website heeft hiermee het unieke karakter van website voor
tassenwinkels.
In deze Algemene Voorwaarden zijn alle bepalingen neergelegd op welke wijze
www.tassenwinkelsonline.nl deze dienstverlening uitvoert. www.tassenwinkelsonline.nl
accepteert geen aansprakelijkheid anders dan bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Door
ondertekening van een aanmeldformulier geeft een gebruiker aan akkoord te zijn met de
inhoud van deze Algemene Voorwaarden en af te zien van andere dan deze Algemene
Voorwaarden.
1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
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2. Algemeen
2.1.
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voorwaarden
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van
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op
alle
aanbiedingen
van
www.tassenwinkelsonline.nl, op alle overeenkomsten die www.tassenwinkelsonline.nl sluit en
op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
2.2. www.tassenwinkelsonline.nl wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene
voorwaarden van de adverteerder uitdrukkelijk van de hand.
2.3. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
www.tassenwinkelsonline.nl, voor de uitvoering waarvan door www.tassenwinkelsonline.nl
derden dienen te worden betrokken.
2.4. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend bij schriftelijke overeenkomst afgeweken
worden.
2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen
zijn gehouden alsdan zoveel mogelijk overeenkomstig de nietige of vernietigde bepaling in de
dan ontstane situatie te voorzien.
3. Registratie
3.1. Alleen geregistreerde potentiële adverteerders hebben een status die het mogelijk maakt
om een advertentie te plaatsen. www.tassenwinkelsonline.nl is gerechtigd om aanmelders uit
te sluiten van registratie, zonder hiervoor een verklaring te hoeven afgeven.

3.2. Voor een verzoek tot registratie dient een bedrijf zich aan te melden via het
registratieformulier op de website. Met het verzenden van het registratieformulier verklaart
aanmelder in te stemmen met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
3.3. Aanmelders ontvangen na goedkeuring door www.tassenwinkelsonline.nl een inlogcode.
Het is niet toegestaan om de inlogcode over te dragen aan derden. Geregistreerde blijft altijd
zelf verantwoordelijk voor misbruik van de inlogcode. www.tassenwinkelsonline.nl behoudt zich
het recht voor om bij misbruik de inlogcode te blokkeren.
4. Totstandkoming advertentieovereenkomst
4.1. Het geregistreerde bedrijf kiest: a. een plaats op de website tassenwinkelsonline.nl
middels het advertentieschema; b. het tijdstip van de plaatsing; c. de inhoud van de
advertentie middels invulling van het advertentieformulier. d. de duur van de overeenkomst.
Na elektronische akkoordverklaring van het gevalideerde bedrijf is de advertentieaanvraag
onherroepelijk.
4.2. Www.tassenwinkelsonline.nl behoudt zich het recht om een advertentieaanvraag te
weigeren zonder opgave van reden. De advertentieovereenkomst komt eerst tot stand doordat
www.tassenwinkelsonline.nl per e-mail de advertentieaanvraag bevestigt. In de bevestiging
wordt de leveringsdatum vermeldt.
4.3. De advertentieperiode vangt altijd aan op de eerste van een kalendermaand.
5. Tussentijdse wijzigingen
5.1. Indien de adverteerder tussentijdse aanpassingen van de advertentie wil, dient hij dit per
e-mail aan www.tassenwinkelsonline.nl doorgeven. Eerst op het moment dat deze e-mail door
www.tassenwinkelsonline.nlis bevestigd mag hij er van uitgaan dat de e-mail in goed orde in
ontvangen.
5.2. Voor tussentijdse wijziging berekent www.tassenwinkelsonline.nl € 25,00 excl. BTW. per
aanpassing.
6. Annuleringen
De adverteerder is gerechtigd om de advertentie na plaatsing te annuleren. Hierbij wordt
echter geen restitutie verleend.
7. Duur van de overeenkomst en opzegging
De duur van de overeenkomst is maximaal een jaar en wordt niet automatisch verlengd.
Www.tassenwinkelsonline.nl stelt een goede langdurige relatie op prijs en zal de adverteerder
daarom ongeveer een maand voor de afloop van de overeenkomst benaderen met het verzoek
of verlenging op prijs gesteld wordt.
8. Levertijd
8.1.Levertijden zijn indicatief en nimmer een fatale termijn.
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www.tassenwinkelsonline.nl schriftelijk in gebreke moeten stellen, tevens dient de
adverteerder www.tassenwinkelsonline.nl de kans te geven om de verplichtingen uit de
overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.
9. Facturatie en betalingsvoorwaarden
9.1. Na plaatsing van de advertentie op de website zal www.tassenwinkelsonline.nl aan de
adverteerder een factuur toezenden.
9.2. Betaling door de adverteerder dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,
tenzij anders is overeengekomen.
9.3. Indien de adverteerder in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn dan is
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De adverteerder is dan een rente verschuldigd van
1% van het totale factuurbedrag per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval
de wettelijke rente geldt.
9.4. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surseance van betaling van
de adverteerder zijn de vorderingen van www.tassenwinkelsonline.nl op de adverteerder
onmiddellijk opeisbaar.

9.5. Indien www.tassenwinkelsonline.nl dat nodig acht, kan hij adverteerder verplichten om ter
zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van de overeengekomen
vergoeding op voorhand te betalen of een termijnbetaling vastleggen. Deze verplichting kan
ook in verband met meerwerk gesteld worden.
9.6. Is de adverteerder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van opdrachtgever. Indien adverteerder in gebreke blijft in de tijdige voldoening
van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog
verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00. Indien www.tassenwinkelsonline.nl
hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze
voor vergoeding in aanmerking.
9.7. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor
rekening van de adverteerder.
9.8. Gedurende de periode dat de adverteerder in gebreke is met de betaling heeft
www.tassenwinkelsonline.nl het recht om de advertentie van de site te halen.
10. Overmacht
10.1. Www.tassenwinkelsonline.nl heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te
schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij
bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn
verplichtingen na te komen.
10.2. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan
drie maanden voortduurt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet
is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten
gevolge van de ontbinding geleden schade. De adverteerder heeft wel de verplichting om van
www.tassenwinkelsonline.nl het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat
gedeelte te betalen.
10.3. Onder overmacht dient ondermeer te worden verstaan: iedere (tijdelijke) niet
toegankelijkheid van de website van www.tassenwinkelsonline.nl.
11. Aansprakelijkheid:
11.1. Www.tassenwinkelsonline.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door
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www.tassenwinkelsonline.nl toe te rekenen tekortkoming die hem ernstig te verwijten valt.
11.2. Voor schade veroorzaakt door derden, waaronder de host- van de website
tassenwinkelsonline.nl, is www.tassenwinkelsonline.nl nimmer aansprakelijk, tenzij hem grove
onzorgvuldigheid bij de keuze van deze derden te verwijten valt. In dat geval is
www.tassenwinkelsonline.nl aansprakelijk slechts voor zover dit uit dit artikel voortvloeit.
11.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en
dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
11.5. De aansprakelijkheid van www.tassenwinkelsonline.nl te allen tijde beperkt worden tot
de prijs van de advertentie. Bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden wordt
deze aansprakelijkheid verder beperkt tot een bedrag ter hoogte van de ontvangen vergoeding
over de laatste drie maanden.
11.6. De adverteerder levert zelf het advertentiemateriaal aan en voert zelf de nacontrole uit.
Zoals de advertentie door de adverteerder wordt goedgekeurd, zo wordt deze geplaatst.
Www.tassenwinkelsonline.nl controleert de door de adverteerder verstrekte gegevens dus niet
op juistheid en/of volledigheid en daarom is nimmer aansprakelijk voor fouten en gebreken in
de advertentie.
12. Vrijwaringen
12.1. Indien de adverteerder aan www.tassenwinkelsonline.nl informatiedragers, elektronische
bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische
bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
12.2. Indien de adverteerder gegevens aan www.tassenwinkelsonline.nl verstrekt waarop
intellectueel eigendom kan rusten, vrijwaart de adverteerder www.tassenwinkelsonline.nl van
iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

12.3. De adverteerder staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie en
vrijwaart www.tassenwinkelsonline.nl volledig voor claims van derden, wegens onjuiste
informatieverstrekking.
13. Privacy disclaimer
13.1. Www.tassenwinkelsonline.nl gaat zorgvuldig om met betrekking tot de gegevens van de
adverteerder die zich geregistreerd hebben op www.tassenwinkelsonline.nl.
13.2. Www.tassenwinkelsonline.nl zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en gebruikt
deze verder alleen voor interne doeleinden die in relatie staan tot de bedrijfsactiviteiten van
www.tassenwinkelsonline.nl.
14. Geschillen
14.1. Alle overeenkomsten tussen www.tassenwinkelsonline.nl en de adverteerder worden
beheerst door het Nederlands recht.
14.2. De rechter in de regio van de vestigingsplaats van www.tassenwinkelsonline.nl is bij
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
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