Purmerend, januari 2018.

Algemene voorwaarden
Betreffende advertentie/bedrijfsreportage bij uitgever Burrie Media te Purmerend
•

Hierbij bevestigt uitgever Burrie Media de mondelinge overeenkomst tot advertentie/bedrijfsreportage plaatsing
met een schriftelijke opdrachtbevestiging. Reclameren tegen deze bevestiging kan binnen 8 dagen na de datum van
de opdrachtbevestiging bij de uitgever binnen te zijn. Zonder tegenbericht binnen 8 dagen door de adverteerder/
opdrachtgever, gaan we er graag van uit dat u met de voorwaarden akkoord gaat.

•

De uitgever neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot advertentie/bedrijfsreportage materiaal,
lay-outs en ander hem ter beschikking gesteld materiaal, maar de uitgever is niet aansprakelijk voor beschadiging
ten gevolge van gebruik of de verzending van dit materiaal.

•

We verzoeken u vriendelijk te zorgen voor een tijdige aanlevering van de advertentie/bedrijfsreportage teksten, plus
evt. kopij en bijlagen. De uitgever is niet aansprakelijk voor onjuiste weergave of fouten ten gevolge van telefonische
of onduidelijk opgegeven advertenties/bedrijfsreportage, respectievelijk wijzigingen daarin. De uitgever is ook niet
aansprakelijk voor ontstane afwijkingen bij te laat aanleveren van advertentie/bedrijfsreportage materiaal.

•

De uitgever is NIET aansprakelijk voor het later dan gepland uitkomen van het magazine.

•

De adverteerder heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige afdruk van advertenties/
bedrijfsreportages die te wijten is aan de uitgever, aanspraak op vermindering van prijs, dan wel een herplaatsing.
Dit voor zover de advertentie/bedrijfsreportage niet aan zijn doel beantwoordt. Elke verdere aansprakelijkheid van
de uitgever voor de gevolgen van niet tijdige of niet juiste plaatsing of uitvoering van advertenties/bedrijfsreportages
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

•

De adverteerder vrijwaart de uitgever voor alle financiële en andere gevolgen welke de uitgever mochten overkomen
door derden die de uitgever aansprakelijk stellen voor de gevolgen van de inhoud van de advertenties/bedrijfsreportages.

•

De betalingstermijn voor het voldoen van uw rekening is 14 dagen.

•

Gratis vormgeving, maar alleen voor onze eigen uitgaven…
Burrie Media doet als service voor de adverteerders in het uitmagazine DagjePurmerend en in het ondernemersmagazine Regio Zaken GRATIS een eenvoudige vormgeving van een advertentie. De rechten van dit product blijven
echter wel rusten bij Burrie Media. Dat betekent dat u deze vormgegeven advertentie niet zomaar bij een andere
uitgever mag plaatsen. U kunt wel door tussenkomst van Burrie Media (als reclamebureau) deze advertentie geplaatst
krijgen bij een ander blad of een andere krant. Als u ons als reclamebureau daarbij inschakelt, kost de vormgeving u
geen cent. U kunt Burrie Media ook een speciale opdracht geven voor het ontwerpen van een advertentie.
Hier zijn uiteraard kosten aan verbonden.

•

Burrie Media blijft te allen tijde eigenaar van de grafische producties voor klanten. We geven nooit bestanden uit
handen. Wel is het mogelijk Burrie Media als reclamebureau in te schakelen bij advertentie of andere plaatsingen in
andere media. Burrie Media kan de bestanden van uw grafische producties dan op het geschikte formaat maken.

•

Door ons gemaakte foto’s blijven eigendom van de fotograaf en mogen NIET rechtenvrij worden herplaatst,
zonder toestemming van de fotograaf.

•

Een bewijsnummer is op verzoek verkrijgbaar.

