Inlassing van reclameadvertentie(s) in het magazine Wolumag
Algemene voorwaarden
Artikel 1:
De vzw Wolugraphic publiceert de gemeentelijke nieuwsbrief van Sint-Pieters-Woluwe.
Na ontvangst van een verzoek tot inlassing bevestigt de vzw Wolugraphic de adverteerder per e-mail of de aanvraag is goedgekeurd, met name afhankelijk van de
resterende ruimte die beschikbaar is op het moment van ontvangst van de aanvraag en stuurt deze een inlassingscontract door.
Een contract voor de bestelling van een inlassing van een reclameadvertentie wordt als geldig en voor de adverteerder bindend beschouwd wanneer deze het ondertekende
contract per post of elektronisch (gescand) terugstuurt of wanneer deze positief via e-mail reageert na de verzending van een voorstel van inlassingscontract.
Artikel 2:
De adverteerder moet zijn advertentie leveren in PDF of JPG-formaat van hoge drukkwaliteit (minimaal 300 dpi) en binnen de vereiste tijd die nodig is voor het afdrukken.
Tenzij anders vermeld, moet de advertentie de vzw Wolugraphic bereiken ten laatste op de 15e van de maand voorafgaand aan de publicatie.
Indien de vzw Wolugraphic vraagt om de advertentie te wijzigen of anders samen te stellen, moet de levering van de teksten, de foto’s of het materiaal binnen de termijn
gebeuren die nodig is voor het afdrukken.
Een administratieve kost van € 50,00 exclusief BTW wordt in rekening gebracht indien de PDF- of JPG-advertentie te laat wordt aangeleverd.
Indien het materiaal niet binnen de nodige tijd wordt geleverd, zal de ruimte worden hergebruikt en zal een vergoeding gelijk aan 50% van de prijs van de bestelling in
rekening worden gebracht.
Artikel 3:
Het ondertekenen van een contract voor meerdere opeenvolgende reclameadvertenties verbindt de adverteerder ertoe te aanvaarden dat, indien hij de vzw Wolugraphic
geen nieuwe instructies geeft, zijn eerdere advertentie opnieuw wordt gepubliceerd.
Artikel 4:
De advertenties worden geplaatst en gefactureerd aan de voorwaarden die bepaald zijn in het contract, of, bij gebreke daarvan, aan de voorwaarden van de tarieven die
gelden op het moment van de publicatie. De vzw Wolugraphic behoudt zich het recht de prijs te herzien en aan te passen. In dit geval behoudt de vzw Wolugraphic zich
het recht om lopende bestellingen te herzien. Indien de adverteerder deze herziening niet aanvaardt, heeft deze laatste dan enkel het recht om de bestelling in kwestie te
annuleren.
Indien de adverteerder een extra prijstoeslag heeft aanvaard om op een bevoorrechte plaats of plaats naar keuze te verschijnen, zal deze de prijs van zijn advertentie
zonder toeslag moeten betalen indien de advertentie op een andere plaats verschijnt dan de plaats die gevraagd werd. Dit geldt ook voor alle andere opties voorzien in
de prijzen evenals voor het formaat van de advertentie die omwille van de lay-out kunnen worden gewijzigd.
De prijzen zijn exclusief grafisch ontwerp of aanpassingen aan de advertentie. Auteurscorrecties worden in rekening gebracht.
Artikel 5:
De adverteerder heeft de mogelijkheid om een bestelling tot 30 dagen voor de publicatie ervan te annuleren mits de facturering met 25% van de basisprijs van het beoogde
formaat.
Indien dit een contract voor meerdere inlassingen betreft, zal de verwachte korting opnieuw worden berekend op basis van de nieuwe gegevens (hoeveelheid en prijs die
geldig zijn op dat moment).
Artikel 6:
Op de vraag naar een drukproef wordt enkel ingegaan indien de druktermijnen volstaan.
De vraag naar drukproeven of samenstellingen, evenals de levering van teksten, foto’s of materiaal gelden als een vaste bestelling vanwege de adverteerder en worden
hem gefactureerd, zelfs indien deze laatste hier geen gevolg meer aan zou geven.
Artikel 7:
De adverteerder neemt tegenover derden de volledige verantwoordelijkheid voor zijn advertenties op zich.
De vzw Wolugraphic behoudt zich uitdrukkelijk het recht om, zonder rechtvaardiging of kennisgeving, advertenties te weigeren, om op elk moment de inlassingen op te
schorten of om de opties voorzien in de prijzen te annuleren.
De vzw Wolugraphic is niet aansprakelijk voor een slechte reproductie die te wijten is aan de kwaliteit van het materiaal of van de documenten die aangeleverd werden
door de adverteerder.
Artikel 8:
In geval van fouten of nalatigheden in de advertenties, fouten of nalatigheden als gevolg van dubieuze, onvolledige, handgeschreven teksten of teksten die mondeling of
per telefoon werden doorgegeven, in geval van schade aan het materiaal door de drukker of voor elke eventuele fout door zijn eigen handeling, zal de verantwoordelijkheid
van vzw Wolugraphic maximaal aanleiding kunnen geven tot een nieuwe compenserende inlassing.
Er is geen vergoeding verschuldigd indien er fouten zijn gemaakt voor elke tussenkomst na de voorziene aanleveringsdatum van de advertentie (tenzij anders vermeld,
de 15e van de maand voorafgaand aan de publicatie).
Artikel 9:
De factuur wordt opgemaakt na de publicatie van de aankondiging.
Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na datum van uitgifte. De btw is altijd ten laste van de adverteerder. Elke binnen de 30 dagen onbetaalde factuur leidt automatisch
tot de opschorting van de lopende bestellingen en tot nalatigheidsinteresten van 8% per jaar.
Bovendien, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, resulteert elk verschuldigd bedrag dat onbetaald is op de vervaldag in een boeteclausule, de
betaling van een forfaitair bedrag dat gelijk is aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 50,00.

Artikel 10:
Bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend bij de vzw Wolugraphic binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur.
Alle geschillen of bezwaren vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Franstalige Rechtbank van Koophandel van Brussel en van de Vrederechter van Sint-PietersWoluwe, elk binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden.

