
Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- “Brabeau”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Brabeau B.V., statutair gevestigd te Esch, geregistreerd bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 55369324.

- “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon handelende in de uitoefening 

van beroep of bedrijf of de rechtspersoon in wiens opdracht en/of te wiens 

behoeve werkzaamheden worden uitgevoerd en/of diensten worden ver-

richt en/of zaken worden geleverd.

- “Overeenkomst”: de door Brabeau en Opdrachtgever gesloten Overeen-

komst;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, 

Overeenkomsten en rechtshandelingen anderszins tussen Brabeau en 

Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door 

partijen is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van de inkoop- of andere voorwaarden van Op-

drachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt 

verklaard of vernietigd wordt dan blijven de overige bepalingen van deze 

algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 – Offertes

3.1 Alle door Brabeau verstrekte offertes en prijsopgaven, in welke vorm 

dan ook, zijn van algemene aard en vrijblijvend, tenzij door Brabeau uit-

drukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Alle in offertes en prijsopgaven opgenomen bedragen zijn exclusief 

btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen.

3.3 Brabeau heeft het recht haar aanbod c.q. offerte binnen zeven dagen 

na ontvangst van aanvaarding te herroepen. Offertes zonder een expliciete 

termijn van aanvaarding zijn geldig gedurende dertig dagen na de datum 

van de offerte, doch worden geheel vrijblijvend gedaan.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst tussen Brabeau en Opdrachtgever komt tot stand na 

ondertekening door beide partijen van een daartoe opgestelde schrifte- 

lijke Overeenkomst.

4.2 Eventuele aanvullingen c.q. veranderingen op de Overeenkomst zijn 

slechts van toepassing na schriftelijke bevestiging door Brabeau.

4.3 De Overeenkomst heeft in beginsel de strekking dat Brabeau namens 

Opdrachtgever advertentieruimte beschikbaar stelt in het magazine  

Brabeau.

4.4 De prijs per advertentie wordt vooraf tussen Brabeau en Opdracht- 

gever overeengekomen en wordt/is opgenomen in de Overeenkomst.

Artikel 5 – Advertentie van Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van het ma-

teriaal voor de advertentie in Brabeau magazine.

5.2 Opdrachtgever levert dit materiaal binnen zeven dagen na het sluiten 

van de Overeenkomst per e-mail aan op het door Brabeau aangegeven  

e-mailadres (studio@brabeau.nl).

5.3 Opdrachtgever is en blijft volledig verantwoordelijk voor de inhoud van 

de advertentie en staat jegens Brabeau volledig in voor de correctheid van 

de inhoud.

5.4 Opdrachtgever garandeert dat de (inhoud van de) advertentie correct is 

en geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

5.5 Brabeau behoudt zich het recht voor om de advertentie van Opdracht-

gever te weigeren. Alsdan zal zij met Opdrachtgever in overleg treden over 

een alternatieve inhoud en/of opmaak van de advertentie.

5.6 Indien de Overeenkomst is gesloten, maar Opdrachtgever levert bin-

nen de overeengekomen termijn geen materiaal voor de advertentie, dan 

wordt een standaardadvertentie opgemaakt. Deze standaardadvertentie 

wordt, na kennisgeving aan Opdrachtgever, geplaatst door Brabeau.

Artikel 6 - Duur van de Overeenkomst

6.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een of meerdere adverten-

ties en wordt omschreven op de Overeenkomst.

Artikel 7: Termijn

7.1 Indien Brabeau met Opdrachtgever een bepaalde termijn is overeenge-

komen of door Brabeau is opgegeven voor de uitvoering van bepaalde 

werkzaamheden, is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 8 – Ontbinding en opschorting

8.1 Brabeau is gerechtigd de Overeenkomst alsmede andere nog onuit- 

gevoerde Overeenkomsten tussen Brabeau en Opdrachtgever zonder in-

gebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden en schadevergoeding te vorderen indien Opdrachtgever niet of 

niet tijdig voldoet aan één van haar/zijn (betalings)verplichtingen uit de 

met Brabeau gesloten Overeenkomst, alsmede ingeval van een (aanvraag 

van) surseance van betaling, faillissement, toepassing zijnde schuldsaner-

ing of onder curatele stelling van Opdrachtgever.

8.2 Bedragen die vóór de ontbinding zijn gefactureerd in verband met het-

geen Brabeau reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht en/

of geleverd zijn op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

8.3 Brabeau is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schor-

ten, indien Opdrachtgever de (betalings) verplichtingen uit de Overeen-

komst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien sprake is van na 

het sluiten van de Overeenkomst doorBrabeau ter kennis gekomen om-

standigheden die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever haar 

verplichtingen niet zal nakomen.

8.4 Indien Brabeau tot ontbinding van de Overeenkomst overgaat dan wel 

haar verplichtingen opschort zoals hierboven vermeld, is Brabeau gerech-

tigd aan Opdrachtgever een schadevergoeding in rekening te brengen, 

hetgeen gelijkgesteld wordt de totale ingekochte advertentiewaarde.

8.5 Indien Brabeau tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij jegens 

Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die 

daardoor op welke wijze dan ook zijn ontstaan.
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Artikel 9 – Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast 

hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van 

buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Brabeau 

geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Brabeau niet in staat is haar 

verplichtingen na te komen.

9.2 In geval van overmacht wordt de uitvoering van de Overeenkomst 

opgeschort zolang als de overmachtstoestand het Brabeau onmogelijk 

maakt de Overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij gehouden is aan

Opdrachtgever enige schade te vergoeden.

9.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplicht-

ingen van Brabeau niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn 

partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat 

geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 10 – Betaling en incasso

10.1 De betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen der-

tig dagen na factuurdatum, op de wijze als is aangegeven op de door  

Brabeau verstuurde factuur.

10.3 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij 

van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever een rente van 1% per 

maand verschuldigd tot algehele voldoening. Tevens is Opdrachtgever 

gehouden tot vergoeding van alle te maken (incasso)kosten en kosten 

van een gerechtelijke procedure tot algehele voldoening. De buitenge- 

rechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een mini-

mum van . 40,00, tenzij de wet anders bepaalt.

10.4 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoen-

ing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op opeisbare 

facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de 

voldoening betrekking heeft op een andere dan wel latere factuur.

10.5 Reclames betreffende de factuur moeten binnen zeven dagen na de 

factuurdatumschriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten 

niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor 

Opdrachtgever.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Brabeau is in ieder geval niet aansprakelijk voor - schade, van welke 

aard ook, ontstaan doordat Brabeau is uitgegaan van door of namens  

Opdrachtgever verstrekte onjuiste/onvolledige gegevens en/of ondeug- 

delijke materialen.

- schade die voortvloeit uit vorm- of drukfouten en/of uit het onrechtmatig 

gebruik van kortingen en/of schade voortvloeiende uit de in de adverten-

tie overgedragen boodschappen, aanbiedingen en uitingen.

- indirecte schade of gevolgschade.

11.2 Brabeau is enkel aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet, 

dan wel onjuist uitvoeren van de opdracht, veroorzaakt door opzet en/of 

grove nalatigheid zijdens Brabeau.

11.3 De aansprakelijkheid van Brabeau is beperkt tot hetgeen uit de wet 

voortvloeit. Indien Brabeau aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, 

dan is de schade van Brabeau beperkt tot maximaal de omvang van het 

voor de uitvoering van haar opdracht in de Overeenkomst opgenomen 

bedrag. De aansprakelijkheid van Brabeau is in ieder geval beperkt tot het 

bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert.

Artikel 12 – Vrijwaring

12.1 Opdrachtgever vrijwaart Brabeau voor eventuele aanspraken van 

derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade 

lijden.

12.2 Indien Brabeau door derden mocht worden aangesproken, dan is 

Opdrachtgever gehouden Brabeau zowel buiten als in rechte bij te staan 

en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem/haar in dat geval verwacht 

mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven ten aanzien van het 

nemen van adequate maatregelen, dan is Brabeau, zonder ingebrekestel-

ling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de 

zijde van Brabeau komen integraal voor rekening en risico van Opdracht-

gever.

Artikel 13 – Intellectuele eigendommen en auteursrechten

13.1 Brabeau behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar 

toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en 

regelgeving.

13.2 Brabeau behoudt het recht voor de door de uitvoering van de werk-

zaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 14 – Reclames en verjaringstermijn

14.1 Klachten en/of gebreken over Brabeau en de uitvoering van de Over-

eenkomst dienen door Opdrachtgever, terstond doch uiterlijk binnen 

zeven dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk kenbaar te worden 

gemaakt aan Brabeau per aangetekende post dan wel doormiddel van 

versturing van een e-mailbericht met ontvangstbevestiging aan een door 

Brabeau aangegeven e-mailadres.

14.2 De Opdrachtgever dient Brabeau steeds in de gelegenheid te stel-

len een klacht te (doen) onderzoeken en dient daarbij zijn/haar volledige  

medewerking te verstrekken.

14.3 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de 

kosten die Brabeau daardoor heeft moeten maken, daaronder begrepen 

de onderzoekskosten, voor rekening van Opdrachtgever.

14.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de ver- 

jaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Brabeau en de 

door Brabeau bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, 

één jaar.

Artikel 15 – Gebruik van naam en/of beeldmerk van Brabeau

15.1 De naam Brabeau en alle overige aan Brabeau gelieerde, of redelijk-

erwijs te liëren namen/(beeld-)merken mogen slechts na schriftelijke toe-

stemming van Brabeau doorOpdrachtgever gebruikt worden in (reclame-) 

uitingen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Brabeau is uitslui-

tend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst, worden beslecht 

door de bevoegde Nederlandse rechter.
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