Algemene Voorwaarden van Uitgeverij Verloren BV
Definities

In deze voorwaard en wordt verst aan onder:
·
·
·

·
·

Annuleringen

Indien WEDER PARTIJ de opdracht geh eel of gedeelt elijk annuleert, is hij gehouden aan

Voorwaarden: de onderhav ige alg emene voorw aard en.
UITGEVER: Uitgeverij Verlo ren BV, gevestigd te Hilversum.
WEDERPARTIJ: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie UITGEVER een
overeenkomst heeft ges loten of die daarov er in onderhand eling is, alsmed e diens

UITGEVER, alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht red elijkerw ijs
gemaakte kosten (zoals de kosten van voorbereiding, opslag, provisie en dergelijke), te
vergoed en en indien UITGEVER zulks wenst, de voor de uitvoering van de opdracht
bestemde invest ering in materialen voor zijn rekening te nemen tegen de door

verteg enwoordig er(s), gemachtigd e(n), rechtsverkrijg ende(n) en erfgenamen.
Partijen: UITGEVER en de WEDER PARTIJ die een overeenkomst hebb en gesloten of
daarov er in onderhand eling zijn.

UITGEVER in zijn calculat ie opgeno men prijzen, alles onvermind erd het recht van
UITGEVER op vergoeding weg ens winstderving, alsmede v an de overig e uit de
annulering voortvloeiende kosten, schaden en interess en.

Overeenkomst: Het gezamen lijk bes luit van UITGEVER en WEDER PARTIJ tot het
aangaan van een rechts verhoud ing, waarbij UITGEVER toezegt, met
toepasselijkheid van de bep aling en opgenomen in deze voorw aard en, bepaald e

Beëindigen, ontbinden en opzeggen

diensten te verlen en dan wel product en te leveren teg en een door WEDERPARTIJ te
verrichten betaling dan wel prestat ie.

Toepasselijkheid

Deze algemen e voorwaarden zijn van toepas sing op alle aanbiedingen,
werkzaamh eden, offertes en overeenkomsten tussen UITGEVER en WEDERPARTIJ en
haar rechtsop volgers. Afwijkingen op deze algemene voorwaard en zijn slechts geld ig

Anticiperend e ontbinding van de Overeenkomst

Indien UITGEVER omst andighed en bekend zijn geword en, die haar goed e gronden
geven te vrezen dat de WEDERPARTIJ haar verp lichting en jeg ens UITGEVER niet zal
nakomen, is UITGEVER bevoegd de Overeenkomst met de WEDER PARTIJ te ontbinden
nog voordat de uit de Overeenkomst voortvloeiende vord ering en opeisb aar zijn.
Beëindiging v an de Overeenkomst
·
Voor beëindig ing van een Ov ereenkomst is een schrift elijke opzegging midd els

indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeeng ekomen.

Wijziging voorwaarden

UITGEVER behoudt zich het recht voor deze algemene voorw aard en eenzijdig te
wijzigen. Wijziging en treden in werking 30 dag en na bekendmaking aan de
WEDERPARTIJ en niet voor depot van de wijziging bij de Kv K.

aanget ekend schrijven noodzakelijk. De opzegging dient te geschieden teg en het
einde van de overeengekomen contractsduur met inachtneming van een
opzegtermijn van een maand.
·

·

lijk indien één van beid e Part ijen toerekenb aar tekort schiet in de nakoming van
de verplichtingen voortv loeiende uit de overeenkomst. Indien naar de mening van
één der Partijen de andere part ij toerekenbaar tekortschiet, deelt deze dit de

Nietigheid of vernietiging van de voorwaarden
a.

Nietigheid of verniet iging van één of enige bepalingen van deze alg emene

b.

voorwaarden of van enige bep aling in een tussen Part ijen ges loten Overeenkomst,
laat de werking van de overig e bepalingen van deze voorw aard en of van die
Overeenkomst onverlet.
In geval van niet igheid of vernietig ing zoals in lid a bedoeld, zullen Partijen voor

andere partij onverwijld per aanget ekende brief mee. De tekortschiet ende part ij
zal dan gedurende 14 dag en in de geleg enheid word en gesteld alsnog behoorlijk
na te komen. Blijft de tekortschietend e partij ook gedurende deze periode in
gebreke, dan kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgezegd dan

die bepaling(en) een reg eling in de plaats stellen die de strekking van het beding
zo goed mogelijk benadert.

Battle of forms

De toepasselijkh eid van voorwaard en van de WEDERPARTIJ wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeeng ekomen.

Indien schrift elijke opzegging als bedoeld in de vorige bep aling ontbreekt, wordt
aan het eind e van de overeengekomen contractsduur de Ov ereenkomst geacht
stilzwijg end te zijn verlengd met een jaar.
Tussentijds e opzegging dan wel ontbinding van de overeenkomst is enkel moge-

wel worden ontbonden, tenzij die tekortkoming gezien de bijzondere aard of
geringe bet ekenis daarv an, de opzegging dan wel ontbinding met de daaraan
verbonden gevo lgen niet rechtvaardigt.
·
·

De Overeenkomst eind igt zonder voorafgaand e opzegging:
indien één der Part ijen, bedrijfs matig hand elend als natuurlijk persoon of op naam
van een een mans-BV, komt te overlijd en;

in geval van stillegg ing, liquidatie en op het moment van aanv raag van surséan ce
van betaling dan wel failliss ement van een der Partijen.
In deze gevallen wordt, zonder dat een voorafgaande ingeb rekest elling is vereist, het
gehele bedrag van de resterende factuu rbedragen voortv loeiende uit de Overeenkomst
·

Offertes
a.

Offertes van UITGEVER zijn vrijb lijv end, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Alle aanbied ingen van UITGEVER zijn geldig gedurende 30
dagen, tenzij anders is aangeg even. UITGEVER is slechts aan de offerte gebond en
indien de aan vaarding hiervan door de WEDERPARTIJ binnen 30 dagen wordt
bevestig d. De prijzen in de offertes zijn exclus ief BTW, tenzij anders aangeg even.

b.

De inhoud van folders, brochures en prijscourant en is onder voorbehoud
opgesteld en bindt UITGEVER niet.

Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge
bestelling of aanvraag van een abonn ement door WEDERPARTIJ bij UITGEVER en de
aanvaarding door UITGEVER hiervan. Door de mondelinge of schriftelijke best elling of
aanvraag aan vaardt WEDERPARTIJ deze lev eringsvoo rwaarden.

Inhoud van de Overeenkomst

Voor de inhoud van de Overeenkomst is bepalend de mondelinge bestelling, aanvraag
of de opdrachtbevest iging, tenzij de WEDERPARTIJ binnen een termijn van 15 dagen na
ontvangst van de bevest iging van de afspraken of de opdrachtbev estiging teg en de

direct opeisbaar.

Overdracht Overeenkomst

UITGEVER is gerechtigd de recht en en verplichting en uit de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk aan een derde ov er te dragen, mits schriftelijke meded eling aan de
WEDERPARTIJ plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijg ende part ij ten opzichte
van de overged rag en rechten en verplicht ingen geheel in de plaats van UITGEVER
treedt.

Verplichtingen bij einde van de Overeenkomst
·

Indien UITGEVER ter uitvoering van de Ov ereenkomst producten in bruikleen heeft
gegev en, is de WEDERPARTIJ gehouden na het eind e van de Overeenkomst alle
door UITGEVER in bruikleen geg even producten te retourneren aan UITGEVER.

·

Voor zover een tussentijdse beëindiging v an de Overeenkomst het gevo lg is van
omstandigh eden die te wijten zijn aan de WED ERPARTIJ dan w el krachtens w et,
rechtshand eling of de in het verkeer geld ende opvatting en voor haar rek ening
komen, is de WEDERPARTIJ aansp rakelijk voor alle schade die UITGEVER
dienteng evolge lijdt. Voor zover deze schade best aat uit gederfde winst, wordt de
schade begroot op 25% van de gemiddeld e jaarsom die de WEDERPARTIJ
gedurend e resterend e contractsperiod e verschuld igd zou zijn bij volledige

inhoud daarvan schriftelijk bezwaar heeft aang etekend bij UITGEVER.

Wijzigingen in de Overeenkomst
·

·

·

Door WEDERPARTIJ na het verst rekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering of aard van de opdracht, moeten door WEDERPARTIJ tijdig en
schriftelijk of per e-mail worden gemeld en kunnen slechts word en doorgevoerd
voor zover dit mogelijk is, althans niet op onoverkomelijke bezwaren stuit.
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, door of
namens de WEDERPARTIJ aangebracht, die hogere kosten dan in de offerte
genoemd veroorzaken, worden aan de WEDER PARTIJ in reken ing gebracht.
Verand ering en die in de reeds verst rekte opdrachten worden aangebracht, kunnen
tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen lev ertijd door UITGEVER
wordt overschreden. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een
aanvullende opdracht aan de WEDER PARTIJ worden bevestigd. Indien UITGEVER op
verzoek of met voorafgaand e instemming van de WED ERPARTIJ w erkzaamh eden of
andere prestat ies heeft verricht, die buiten de inhoud of omvang van de
overeengekomen dienstv erlening vallen, zullen deze werkzaamhed en of prestaties
door de WEDERPARTIJ word en vergoed volg ens de van toepass ing zijnde tariev en
van UITGEVER.

uitvoering van de overeenkomst.

Prijzen en prijsaanpassingen
·
·

·

·

De door UITGEVER gebruikte prijzen zijn steeds exclus ief BTW, tenzij anders
vermeld.
Op de door UITGEVER gebruikte prijz en zijn de bepaling en op de Wet voor de
Vaste Boekenprijs van toepas sing, inclusief de daarbij behorend e Algemene
Maatreg el van Bestuur.
Conform de Wet op de Vaste Boekenprijs is WEDERPARTIJ gehouden om bij
doorverkoop van boeken die onder de Wet vallen, de Vast e Boekenprijs te
bereken en bij verkoop van boeken aan de consument.
Indien tijd ens de looptijd van een Overeenkomst wijziging en plaats vinden in
kostenbestandd elen, bijvoorb eeld als gevolg v an wijziging en in de CAO of als
gevolg van het van kracht worden van wett en, besluit en of beschikkingen van
overheidsweg e, dan wel andere kostenelementen, kan UITGEVER de
contractsprijzen eenzijdig aanp assen, echter niet eerder dan drie maanden na het
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aangaan van de overeenkomst. UITGEVER zal de WEDERPARTIJ een maand vóór de
voorgenomen prijswijziging schriftelijk, onder opgave van red enen, over die
·

wijziging informeren.
De in de vorige bepaling bedoelde prijsaanpass ingen lev eren geen grond op voor
ontbinding van de overeenkomst.

Reclames
·

nakoming van de Overeenkomst, stelt zij UITGEVER daarv an direct, doch uiterlijk
binnen 15 dagen na ontdekking van de tekortkoming dan wel binnen 15 dagen
nadat zij redelijkerwijs van deze tekortkoming op de hoogte had kunnen zijn,
schriftelijk op de hoogte bij gebreke waarv an de WEDERPARTIJ geen bero ep meer

·

Betaling, verrekening en zekerheid
·

Betaling van facturen dient, tenzij schrift elijk anders is overeeng ekomen, zonder
inhouding of korting te geschieden binnen 30 dagen na de factuurd atum en op de
door UITGEVER in de factuur aangeg even wijze en aangeg even v aluta. De termijn
van 30 dagen geldt als een fatale termijn. Dat wil zeggen dat WEDER PARTIJ bij een
niet tijdig e betaling ook zonder ingebrekestelling in verzuim is.

·

·

Iedere overs chrijding van de betalingstermijn uit de vorige bep aling geeft
UITGEVER de bevoegd heid zijn verp lichting en jeg ens de WEDERPARTIJ onmiddellijk
en zonder voorafgaand e schriftelijk e kennisgeving op te schorten.
Onverminderd de gevolgen die het BW aan verzuim verb indt, maakt UITGEVER in
geval van niet (tijdige) betaling van een factuu r aanspraak op vergoed ing van
kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand. Deze kosten worden gefixeerd op
15% van de hoofdsom, met een minimum van 35 euro.

·

·

Indien de WEDER PARTIJ het niet eens is met het door UITGEVER gefactu reerde
bedrag stelt zij UITGEVER daarv an onmidd ellijk, uiterlijk binnen de
betalingstermijn van 30 dagen, schriftelijk op de hoogte, bij gebreke waarvan de
WEDERPARTIJ geacht wordt in te stemmen met het door UITGEVER gefactureerd e

·
·

·

Tekortkomingen van UITGEVER, die niet te wijten zijn aan zijn schuld en noch

·

krachtens wet, rechtshand eling of in het verkeer geld ende opvatt ingen voor zijn
rekening komen, geven WEDER PARTIJ geen recht op ontbinding van de
Overeenkomst dan wel op enige vorm van schad evergoeding.
Onder de in het vorige lid bedoeld e situaties vallen bedrijfssto ringen, werkstaking,
acties van v akbonden, ziekteverzuim van personeel van UITGEVER, storingen in of
beperking en van de lev ering van en ergie en mat erialento evoer, stremmingen in
het vervoer, brand, explosie, molest, vandalis me, mobilis atie, onlusten, oorlog,
uitvoerb eperking en, vorst, storm of onwerkbaar weer, overst roming en, iedere
verhind ering van derden die - al dan niet op verzoek van UITGEVER - betrokken
zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen,
het geheel of gedeelt elijk tenietg aan van voor de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijke goed eren en and ere ongev allen, alsmede maatregelen van
overhed en, die de nakoming van de overeenkomst geh eel of gedeelt elijk
belemmeren.

Intellectuele eigendom
·

·

·

behandeld. Informatie zal in ieder geval als vertrou welijk worden beschouwd
indien deze door een der Partijen als zodanig is aangedu id.
UITGEVER is verplicht alle informatie, bedrijfsgeg ev ens, gegevensb estand en van
de WEDERPARTIJ en overig e bij de uitoefen ing van zijn werkzaamhed en ter kennis

producten van) UITGEVER en andere zorgvuldig geselect eerd e bedrijv en. UITGEVER
respect eert de privac y van WEDERPARTIJ en zal de verschaft e persoonl ijke
informat ie te allen tijd e vert rouwelijk behand elen met inachtn eming van de Wet
bescherming persoonsgegev ens (Wbp). Voor zover nodig zal de registratie van
gegev ens van de WEDERPARTIJ bij het College Besch erming Persoonsg egev ens
plaatsh ebben. Mocht WEDERPARTIJ geen prijs stellen op de in dit artikel geno emd e
informat iev ersch affing, dan kan dit schriftelijk worden doorg egev en aan
UITGEVER.

·

·

tijdelijk en op welke wijz e dan ook door UITGEVER uitgegev en werken ter
beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit art ikel genoemde
verplichtingen als de hare aanvaardt en bij wijze van kettingbed ing (telkens) aan
·

derden zal oplegg en.
Het is de WEDERPARTIJ niet toegestaan enige aanduiding omt rent auteu rsrechten,
merken, handelsnaam of andere rechten van int ellectuele of industriële eig endom
uit (software)mat eriaal te verwijderen of te wijzigen.

Adreswijziging

Bij wijziging van de naam- en/of adresg egev ens dient WEDER PARTIJ zowel de oude als
de nieuwe geg evens schriftelijk en tenminste 14 dagen voorafg aand aan de
ingangsdatu m van de wijziging aan UITGEVER door te geven.

Geschillen

In alle gesch illen tussen partijen is bevo egd de Arrondissements rechtb ank te
Amsterdam.

Aansprakelijkheid
·

opslaan in enig geautomat iseerd best and. Onvermind erd haar aansp rakelijkheid
jegens UITGEVER wegens schad e ontstaan door de schending van zijn
verplichtingen, is WEDERPARTIJ verplicht van dieg ene aan wie zij al dan niet

Partijen staan ervoor in dat de voor, tijdens en na het aang aan van de
overeenkomst van de andere part ij ontvangen infor mat ie zorgvuldig zal worden

komende vert rouwelijke geg evens zorgvuld ig te bewaren en geheim te houden.
UITGEVER is bevoegd geg evens vast te leggen van WEDER PARTIJ voor de uitvoering
van de Overeenkomst en/of om haar van informatie te voorzien over (de

Alle intellectuele eigendoms recht en op de door UITGEVER uitgegeven w erken,
waarond er begrepen aut eursrechten, merken recht en en databank enrecht en,
berusten bij UITGEVER. Voorzover niet uitdrukkelijk door UITGEVER of bij wet
toegestaan, mag niets uit de door UITGEVER uitgegeven public aties op enigerlei
wijze worden openb aar gemaakt of verveelvoudigd, waarond er begrepen het

Gelev erde zaken blijven eigendom van UITGEVER totdat volled ige betaling heeft
plaatsg evonden.

Privacy en vertrouwelijkheid
·

Retourzendingen word en uitsluit end geacc epteerd - na toestemming van
UITGEVER - indien de zaken onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met
spoed worden terugg estuurd.

·

bedrag.
Elke verrekeningsb evoegdh eid van de WEDER PARTIJ, uit welke hoofde dan ook,
wordt uitgesloten. De door de WEDERPARTIJ gedane bet alingen zullen in de eerste

De WEDERPARTIJ v erplicht zich op eerste verzoek van UITGEVER zekerh eid te
verschaff en dan wel best aand e zekerhed en aan te vullen met betrekking tot de
zekerheid van de nakoming van haar bet alings verp lichting en die voortvlo eien uit
de Overeenkomst.

kan doen op deze tekortkoming, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Dit
geldt ook voor klachten over gelev erd e goederen of diensten.
Reclames schort en de betalingsverplicht ing van de WEDERPARTIJ niet op.

Overmacht

plaats strekken ter voldoening van de verschuldig de rent e en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen. De vermelding van de WEDER PARTIJ dat
de voldoening betrekking heeft op een latere factuur doet hier niets aan af.
·

Indien WEDER PARTIJ meent dat UITGEVER op enige wijze tekort schiet in de

UITGEVER is niet aansp rakelijk voor enige door de WEDER PARTIJ of derden geleden
of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangend e met of
voortvloeiende uit de nakoming v an de Overeenkomst of het daarmee in gebreke
blijv en, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld en tenzij partijen
contractueel anders zijn overeengekomen.
UITGEVER is niet aansp rakelijk voor enige door de WEDER PARTIJ of derden geleden
of te lijden schade, die direct dan wel indirect te wijten is aan de onjuistheid,

Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen UITGEVER en de WEDER PARTIJ is Nederlands recht van
toepassing.

Aldus gepubliceerd te Hilversum op 30 november 2005

onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actu alit eit van de door
UITGEVER aan WEDER PARTIJ geleverde infor matie.
Indien en voor zover op UITGEVER enige aan sprakelijkh eid jeg ens de WEDERPARTIJ
mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid
per schadeg eval beperkt tot het bedrag van ten hoogste de bij factuur bepaalde
tegenwaard e van de overeengekomen prest atie (exclus ief BTW). Een reeks van
samenh angend e schadeg evallen zal hierbij worden aang emerkt als één

·

schadeg eval.
Indien UITGEVER terzake van enige sch ade waarvoor hij kracht ens de
overeenkomst met WEDER PARTIJ dan wel op grond van deze voorwaard en niet
aansprakelijk is, door een derde aansp rakelijk wordt gesteld, zal de WEDERPARTIJ
hem ter zake volledig vrijwaren.
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Abonnementsvoorwaarden Uitgeverij Verloren BV
Definitie

Wederp artij/Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon/Wed erpartij met wie

Facturering
·

UITGEVER een Abonnementov ereenkomst heeft gesloten.
·
Abonnement: De rechtsverhouding waarbinnen UITGEVER zich verb indt om period iek
aan de Wederp artij/ abonnee infor matie te lev eren op een informat iedrager, tegen een
vooraf vastgest eld e betalingsverplicht ing die op afgesproken tijd stippen door
Wederp artij/Abonnee dient te word en voldaan.
Abonnementovereenko mst: de Overeenkomst tussen UITGEVER en
Wederp artij/Abonnee betreffend e een Abonnement.

De onder deze abonnementsvoorw aarden opgenomen bepalingen zijn naast de
bepalingen uit de alg emen e voorwaarden v an toepassing op alle overeenkomst en,
aanbiedingen en /of offertes van UITGEVER met betrekking tot het aangaan van

Overdracht rechten

·

Abonnementovereenko mst.

UITGEVER behoudt zich het recht voor deze abonnements voorwaard en eenzijd ig te
wijzigen. Wijziging en treden in werking 30 dag en na bekendmaking aan de
Wederp artij/Abonnee in de uitgav e waarop de overeenkomst betrekking heeft en niet

·

·

Aanbiedingen

·

De Abonnementsovereenkomst kan zowel schriftelijk, telefonisch als digitaal
worden afges loten.
UITGEVER is zonder opgaaf van redenen gerechtig d een verzoek tot het aangaan
van een Abonnementsov ereenkomst te weigeren.
UITGEVER is te allen tijde gerechtigd d e omvang, inhoud en lay-out van de uitgave
naar eig en inzichten te wijzig en, waarbij UITGEVER ervoor zorgt draagt dat het
tijdschrift ook na de wijzigingen kwalitat ief en kwantitat ief in een redelijke

·

·
·

Duur

Een Abonnement wordt, tenzij anders is overeengekomen en/of vermeld, aang egaan
per jaargang of kalenderjaar en heeft een looptijd van twaalf maand en te rekenen v anaf
de ingangsdatu m van het Abonnement.

·

·

·

dan wordt het Abonnement geacht te zijn beëindigd op het tijdstip waarop het
overlijden van deze persoon aan UITGEVER wordt medeg edeeld. Restitutie van het
abonnementsbed rag voor de op het moment van de genoemde meld ing niet
verstreken abonnementsp eriod e, kan alleen dan plaatsvind en indien sprake is van

uitsluitend word en geleverd, indien de delen nog voor radig zijn.
Tenzij anders overeengekomen factureert UITGEVER Wed erpartij/abonnee voor elk
deel van een boekenserie afzon derlijk en gelijktijdig met of zo spoedig mogelijk
na levering daarvan.
Een Abonnement op een boekens erie wordt aangeg aan voor een periode van
minimaal één jaar, te reken en vanaf het moment van de eerste levering.
Opzegging van het Abonnement vindt schrift elijk plaats (waarbij e-mail geldt als

De koop door Wederpartij van een losblad ige uitgave imp lic eert auto matisch een
Abonnement voor een periode van één jaar op de bij de losbladig e uitgav e te
verschijnen supplementen. Wederp artij/abonnee is, tot wederopzegging, doch
tenminst e voor een periode van één jaar, gebonden aan dit Abonnement op de bij
de losbladig e uitgav e te versch ijnen supplementen. De genoemde periode van één
jaar, gaat in op het moment van de lev ering van het hoofdwerk.

Een Abonnement wordt stilzwijgend teg en de op dat moment geld ende

Elke opzegging kan uitsluitend schrift elijk (waarbij e-mail geldt als schriftelijk)
geschied en per het eind e van de lopend e abonnementsperiode.
Is sprake van een Abonnement afgeslot en met en door een natuurlijk persoon,

herdrukken van reeds bestaande, geleverd e en versch enen delen van de serie.
De bij het afsluit en van Abonnementov ereenkomst op een boekenserie bestaand e
delen van de desb etreffende s erie, kunnen op verzoek van Wederpartij/Abonnee

Losbladige uitgaven

Verlenging, opzegging en beëindiging

abonnementsprijs met een zelfde periode als de lop ende termijn verlengd, tenzij
de Wederp artij/Abonnee het Abonnement heeft opgezegd met inachtneming van
de voor het desbetreffende Abonnement geldend e opzegtermijn, doch met
tenminst e een opzegtermijn van één maand.

Een Abonnement op een (jaar)boekenserie beh elst de levering van nieuw e, op het
moment van afs luiten van het Abonnement nog te verschijn en delen, alsmed e

schriftelijk), met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, bij gebreke
waarv an het abonnement stilzwijgend wordt verlengd voor de duur van één jaar.

verhouding zal blijven staan tot het abonnementst arief.

·

schriftelijke toest emming van UITGEVER, recht en en/of plichten die aan een
abonnement zijn verbonden, over te drag en aan een derde.
UITGEVER kan de rechten en/of verplicht ingen die hij aan de
Abonnementovereenko mst ontleent aan een derd e overdragen. Indien zich een

Abonnementen op boekenseries/ jaarboeken

voor depot van de wijziging bij de Kamer van Koophandel.

·

Het is de Wederpartij/Abonnee niet toeg estaan om, zonder voorafgaande

dergelijke situ atie voordo et, is de Wederpartij/Abonnee gerechtigd het
Abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen.

Wijziging voorwaarden

·

verschuld igde bedragen, dien en bij vooruitbet aling te worden voldaan.
Abonnementen waarvoor een vaste prijs is overeeng ekomen, worden, tenzij
anders is overeeng ekomen, jaarlijks voorafgaand aan de maand waarin het
abonnement is ingegaan gefactureerd. Abonnementen waarvoor een prijs per
pagina is afgesproken, worden period iek of per aanvulling achteraf gefactu reerd
voor de in de voorafgaand e period e ontvangen pagin a's. De abonnementst arieven
behelzen tev ens de verzendkost en, tenzij anders is vermeld.

·

Toepasselijkheid

De als gevolg van de Abonnementsovereenkomst door de Wederpart ij/Abonnee

·
·

Facturering van de losbladig e uitgave en de supplementen daarvan, geschiedt zo
spoedig mogelijk na lev ering.
Abonnementen op losblad ige uitgav en dien en met inachtn eming van een
opzegtermijn van één maand teg en het einde van de abonn ementsperiode
schiftelijk (waarbij e-mail geldt als schriftelijk) bij UITGEVER te word en opgezegd,
bij gebreke waarvan het Abonnement stilzwijgend wordt v erlengd voor de duur
van één jaar.

Aldus gepubliceerd te Hilversum op 1 december 2009

een bedrag van meer dan €25,-.

Prijs
·

·
·

UITGEVER kan de prijzen van het Abonnement jaarlijks eenzijdig aanpass en, onder
meer op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het Centraal Bureau voor
Statistiek (CBS). UITGEVER stelt de Wederpart ij/Abonnee ten minst e één maand
voor het intreden van de wijzigingen schriftelijk (waarb ij e-mail geldt als
schriftelijk) op de hoogte van de prijswijzig ing.
De Wederp artij/Abonnee kan bij prijsverhogingen als geno emd in de vorig e
bepaling het Abonnement opzeggen, echter alleen vóórdat de verhoging intreedt.
Alle door UITGEVER vermeld e prijzen en tariev en zijn uitsluit end van toepassing
op de Overeenkomsten met Wederp artij(en)/Abonnee(s) in Nederland, tenzij
uitdrukkelijk and ers wordt vermeld of overeeng ekomen.

Algemene Voorwaarden Uitgeverij Verloren BV
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