Algemene Voorwaarden StartendeOndernemers.nl
1. DEFINITIES
StartendeOndernemers.nl
De organisatie, ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 09106257. Tevens handelend onder
de handelsnaam StartendeOndernemers.nl.
De website
De website http://startendeondernemers.nl.
De nieuwsbrief
De nieuwsbrief van de website.
Gebruiker
Al dan niet als lid aangemelde bezoeker van de website.
Abonnement
Een door registratie gecreërd domein op de website, te bereiken d.m.v. inloggegevens.
Advertentie
Uiting op de website c.q. in de nieuwsbrief in de vorm van tekst c.q. beeld. Ook publicatie genoemd.
Adverteerder
De (rechts)persoon (of persoon die namens een rechtspersoon handelt) die tegen betaling een advertentie
laat plaatsen.
2. GEBRUIKERS
2.1 Registratie

2.1.1 Algemeen
1 Door zich online te registreren geeft de gebruiker aan kennis te hebben genomen van deze algemene
voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
2 Registratie geschiedt d.m.v. een zgn. ‘dubbele opt-in’. Dit wil zeggen dat de gebruiker de registratie via
een door zichzelf opgegeven e-mailadres dient te accorderen, waardoor de registratie wordt voltooid.
2.1.2 Abonnementen
1 Door zich online te registreren neemt de gebruiker een abonnement af.
2 Het abonnement is gratis (lees: tarief = 0 euro) tenzij anders vermeld op de website of in de nieuwsbrief
of bij een tariefwijziging.
3 Abonnementen worden aangegaan voor de periode van een jaar en worden automatisch verlengt voor eenzelfde
periode. Betaalde abonnementen kunnen per direct online omgezet worden in een gratis abonnement of ander
betaald abonnement. Indien abonnementsperioden elkaar overlappen, is er geen restitutie van abonnementsgeld
mogelijk. Gratis abonnementen kunnen per direct schriftelijk worden opgezegd.
4 StartendeOndernemers.nl is gerechtigd de (beheer)mogelijkheden van elk abonnement te allen tijde te
beperken dan wel uit te breiden.
2.1.3 Nieuwsbrief
1 De gebruiker geeft d.m.v. registratie aan tevens de nieuwsbrief te willen ontvangen.
2 Af- en weder aanmelding van de nieuwsbrief kan je gebruiker zelf op de website instellen.
3 De nieuwsbrief kan advertenties en mededelingen van huishoudelijke aard bevatten.
4 Wanneer de gebruiker zich voor de nieuwsbrief heeft afgemeld, kan deze nog wel per e-mail
mededelingen van huishoudelijke aard ontvangen.
2.1.4 E-mail
1 Alle gebruikers kunnen -naast de nieuwsbrief- op de website gegenereerde persoonlijke e-mailberichten
ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer er een bericht voor hen op de site geplaatst is.
2 Gebruikers kunnen deze functie eenmaal ingelogd zelf deactiveren en desgewenst weer activeren.
2.1.5 Privacy
1 De door de gebruiker op de website vermelde persoonsgegevens, geplaatste teksten of beeld, m.u.v. wachtwoord, kunnen elders op de website of in de nieuwsbrief door StartendeOndernemers.nl gepubliceerd worden.

2 De gebruiker kan na inloggen persoonlijksgegevens voor dergelijke toekomstige publicatie uitsluiten.
3 Door de gebruiker tijdens of na aanmelding opgegeven gegevens of geplaatste teksten of beeldmateriaal kunnen door StartendeOndernemers.nl ten allen tijde gewijzigd of verwijderd worden.
4 StartendeOndernemers.nl is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van opname c.q. archivering van pagina’s in internet-zoekmachines als Google of Bing alsmede opname in media van derden.

2.1.6 Uploaden beeld en bestanden
1 Het is de gebruiker niet toegestaan beeldmateraal of documenten van derden te uploaden waarvoor hij
geen aantoonbare toestemming van de maker of rechthebbende heeft gekregen.
2 De gebruiker is ten alle tijde zelf aansprakelijk voor het door hem geplaatste materiaal.
3 StartendeOndernemers.nl is gerechtigd elk geupload bestand, zonder opgaaf van reden per direct te
verwijderen.
4 Bij misbruik is StartendeOndernemers.nl gerechtigd de gebruiker per direct toegang te ontzeggen tot
de website.
2.1.7 Gedragscode tekstinvoer
1 De gebruiker voert alleen teksten in zoals omschreven bij het desbetreffende tekstinvoerveld.
2 De gebruiker voert alleen internetadressen/websites in de daarvoor bestemde invoervelden in of
wanneer de mogelijkheid is aangegeven bij een invoerveld.
3 Het is de gebruiker niet toegestaan tekstinvoervelden te gebruiken voor reclamedoeleinden. Dit tenzij
bij het invoerveld anders staat aangegeven .
4 Bij misbruik is StartendeOndernemers.nl gerechtigd de gebruiker per direct toegang te ontzeggen tot
de website.
2.1.8 Tariefwijzigingen abonnementen
1 StartendeOndernemers.nl is gerechtigd ten alle tijde gratis abonnementen om te zetten in te betalen
abonnementen of te betalen abonnementen om te zetten in gratis abonnementen.
2 Tariefverhogingen worden alvorens de ingangsdatum van de tariefperiode, te weten 1 maand van tevoren,
medegedeeld op de website of nieuwsbrief.
2.1.9 Aansprakelijkheid
1 StartendeOndernemers.nl is niet aansprakelijk voor het tijdelijk uitvallen van de website als gevolg
van een technische storing. Het tijdelijk uitvallen van de website als gevolg van een techische storing
heeft daarbij geen invloed op elk lopend abonnement op de website.
3. ADVERTEERDERS
3.1. Algemeen
Met het plaatsen van een advertentie verklaart de adverteerder kennis te hebben genomen van deze
algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
3.2 Adverteren op de website

3.2.1 Formaten
1 De advertentieformaten op de website zijn variabel. De met de adverteerder overeengekomen formaten
kunnen door StartendeOndernemers.nl gewijzigd worden, dit indien zij dit noodzakelijk acht t.b.v. de
vormgeving van de website.
2 Alle advertenties zijn zonder geluid, tenzij dit in de advertentie geactiveerd kan worden.
3.2.2 Posities
1 Een advertentie wordt geplaatst op een positie. Dit is een plaats op de website of nieuwsbrief.
2 StartendeOndernemers.nl is gerechtigd deze posities ten allen tijde te wijzigen indien zij dit
noodzakelijk acht.
3 Alle banners lopen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, per positie in rotatie. De banners verschijnen hierdoor op willekeurige volgorde (at random) op de website bij het opladen van elke pagina.
4 Alle overige advertenties worden geplaatst in een ‘timeline’. Dit wil zeggen dat de advertentie na
verloop van tijd lager in positie komt te staan. Dit tenzij overeengekomen is dat de advertentie vast
bovenaan komt te staan (sticky). Sticky berichten staan altijd op volgorde van plaatsing bovenaan in
de timeline.
3.2.3 Verkoop & opdrachtbevestiging
1 De verkoop geschiedt door StartendeOndernemers.nl of namens een door StartendeOndernemers.nl

aangewezen (rechts)persoon.
2 De verkoop wordt vastgelegd in een door adverteerder ondertekende opdrachtbevestiging.
3 In geval van automatische verlenging geldt voor beide partijen een opzegtermijn van 1 maand alvorens
het aflopen van de adverteerperiode. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
4 Plaatsing van een advertentie vind nooit plaats alvorens een door adverteerder ondertekende opdrachtbevestiging door StartendeOndernemers.nl ontvangen is.

3.2.4 Aanleveren
1 De adverteerder levert ten minste 2 werkdagen alvorens de week van plaatsing, tenzij anders
overeengekomen, het juiste materiaal voor plaatsing aan. Gedetailleerde informatie over aanlevering of
een verwijzing hiernaar staat vermeld in de opdrachtbevestiging of wordt per mail verzonden. Bij
onduidelijkheid hierover dient adverteerder zelf aanleverspecificaties op te vragen bij StartendeOndernemers.nl.
StartendeOndernemers.nl is niet aansprakelijk voor enige vertraging van plaatsing die hierdoor plaats vindt.
2 StartendeOndernemers.nl is niet aansprakelijk voor het niet plaatsen van een advertentie indien het
aan te leveren materiaal haar niet bereikt heeft.
3 De aangeleverde advertentie dient te voldoen aan de Nederlandse Reclamecode.
4 StartendeOndernemers.nl is gerechtigd voor plaatsing aangeleverd materiaal te weigeren, indien zij
het voor plaatsing ongeschikt acht. De adverteerder wordt in dit geval z.s.m. per e-mail hiervan op de
hoogte gesteld. De adverteerder wordt vervolgens de mogelijkheid geboden op basis van door
StartendeOndernemers.nl verstrekte aanbevelingen nieuw materiaal aan te bieden.
StartendeOndernemers.nl is niet aansprakelijk voor enige vertraging van plaatsing die hierdoor plaats vindt.
3.2.5 Plaatsing
1 StartendeOndernemers.nl draagt zorg voor plaatsing van de advertentie op de website c.q. in haar
nieuwsbrief.
2 De adverteerder wordt niet door StartendeOndernemers.nl op de hoogte gebracht wanneer de advertentie geplaatst is. De adverteerder dient zelf te controleren of de advertentie daadwerkelijk geplaatst is en
dient de geplaatste advertentie zelf op juistheid te controleren.
3 Indien de adverteerder een correctie op een foutieve plaatsing op de website wil doorgeven kan dat
binnen 5 werkdagen na de op de website vermelde plaatsingsdatum. Correcties kunnen
schriftelijk worden doorgegeven. De ingangsdatum van plaatsing en de plaatsingsperiode blijven
ongewijzigd.
4 Advertenties voor de nieuwsbrief worden ingepland en geplaatst op weeknummer en per editie.
StartendeOndernemers.nl is gerechtigd de overeengekomen planning hiervan te wijzigen.
5 StartendeOndernemers.nl is gerechtigd de nieuwsbrief op elke willekeurige dag van de week te verzenden c.q. de frequentie of weeknummers van verzending te wijzigen.
6 StartendeOndernemers.nl is gerechtigd de nieuwsbrief te verzenden zonder tevoren goedkeuring aan
de adverteerder te vragen. Dit tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2.6 Aansprakelijkheid
1 StartendeOndernemers.nl is niet aansprakelijk voor het tijdelijk uitvallen van de website als gevolg
van een technische storing. Het tijdelijk uitvallen van de website als gevolg van een techische storing
heeft daarbij geen invloed op elke lopende overeenkomst betreffende het adverteren op de website.
2 Voor enige vertraging van plaatsing van advertenties als gevolg van overmacht dan wel onvoorziene
omstandigheden kan StartendeOndernemers.nl niet aansprakelijk worden gesteld.
3 StartendeOndernemers.nl is niet aansprakelijk voor zonder toesteming van maker of rechthebbende
geplaatst materiaal.
4 StartendeOndernemers.nl is niet aansprakelijk wanneer een advertentie door een technisch defect niet
vertoont kan worden.
3.2.7 Vormgeving
1 StartendeOndernemers.nl is gerechtigd de vormgeving van de website dan wel van de nieuwsbrief te
allen tijde aan te passen.
3.2.8 Statistieken en metingen
1 Alle door StartendeOndernemers.nl verstrekte statistieken zijn een momentopname en ter indicatie van
het soort en aantal gebruikers. Aan de door StartendeOndernemers.nl verstrekte statistieken kunnen
geen rechten ontleend worden.
2 Resultaten en statistieken van door StartendeOndernemers.nl gemeten advertenties worden alleen op
aanvraag medegedeeld. StartendeOndernemers.nl is daarbij niet verplicht deze resultaten mede te delen.
3 Indien de adverteerder een advertentie ook zelf wil meten, dient deze daarvoor een voor zichzelf
meetbare link aan te leveren. StartendeOndernemers.nl is niet aansprakelijk voor de resultaten van
eigen metingen van de adverteerder.

3.2.9 Advertentie productie
1 In geval van advertentieproductie c.q. bannerontwerp voor een adverteerder ontwerpt
StartendeOndernemers.nl dit naar eigen inzicht. Indien beeldmateriaal, informatie of instructies hiervoor door de adverteerder verstrekt worden, wordt de advertentie zo mogelijk op basis hiervan ontworpen.
2 Banners wordt geproduceerd in de vorm van een jpg afbeelding of een geanimeerd Gif-bestand (.gif ).
3 StartendeOndernemers.nl zal zich inzetten om de geproduceerde advertentie alvorens publicatie ter
controle aan te bieden aan de adverteerder maar is hoe dan ook gerechtigd de door hen geproduceerde
advertentie te plaatsen zonder alvorens goedkeuring te vragen aan de adverteerder, dit tenzij in de
opdrachtbevestiging anders is overeengekomen.
4 StartendeOndernemers.nl is gerechtigd voor productie (vormgeving c.q. tekst- of beeldredactie of
andere productie) van een advertentie een derde in te schakelen. Hiervoor wordt, tenzij in de opdrachtbevestiging anders overeengekomen, een meerprijs in rekening gebracht aan de adverteerder. Deze
meerprijs wordt van tevoren aan de adverteerder medegedeeld en in de opdrachtbevestiging opgenomen.
5 StartendeOndernemers.nl is niet verantwoordelijk voor enige vertraging van publicatie als gevolg van
vertraagde levering van deze derde aan StartendeOndernemers.nl. De ingangdatum van plaatsing en
de plaatsingsperiode blijven in dit geval ongewijzigd, tenzij een alternatieve ingangsdatum met de
adverteerder overeengekomen wordt.
6 De adverteerder kan tot 5 werkdagen na plaatsing reageren op de geplaatste advertentie en indien
nodig een eenmalig verzoek doen tot aanpassing. StartendeOndernemers.nl zal de advertentie vervolgens eenmalig wijzigen en opnieuw plaatsen. StartendeOndernemers.nl is niet aansprakelijk voor
enige vertraging van plaatsing die hierdoor plaats vindt. De ingangdatum van plaatsing en de
plaatsingsperiode blijven in dit geval ongewijzigd.
7 Een door StartendeOndernemers.nl gemaakte advertentie mag alleen op de daarvoor bestemde en in de
opdrachtbevestiging genoemde website(s) geplaatst worden. Indien de adverteerder de advertentie, of
delen daarvan voor eigen gebruik wil toepassen, dient hij daarvoor eerst toestemming te vragen aan
StartendeOndernemers.nl. Deze toestemming wordt doorgaans verleend tegen een meerprijs. Indien de
adverteerder de advertentie gebruikt zonder deze toestemming is hij hiervoor een eenmalige boete
verschuldigd van 750 euro. De zonder toestemming geplaatste advertentie dient daarbij per direct
verwijderd te worden.
4. BETALING
4.1 Algemeen

4.1.1 Valuta
1 De bedragen vermeld op de opdrachtbevestiging alsmede op de factuur zijn in Euro.
4.1.2 Betaling per factuur
1 Indien in geval van betaling per factuur extra administratiekosten in rekening worden gebracht,
worden deze van tevoren in de opdrachtbevestiging aan de adverteerder bekend gemaakt.
2 Na ontvangst van de opdrachtbevestiging, wordt de factuur per email verzonden.
3 De factuur wordt verstuurd naar het op de opdrachtbevesting vermelde adres c.q. e-mailadres. Indien
de factuur naar een afwijkend adres verzonden dient te worden, dient de adverteerder dit adres op de
opdrachtbevesting te vermelden.
4 Indien de adverteerder c.q. gebruiker in gebreke of in verzuim is van zijn betalingsverplichting dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de
adverteerder c.q. gebruiker. Bij verstrijken van de betalingstermijn is een dadelijk boete van 15 procent
over het nog verschuldigde bedrag opeisbaar, dit met een minimum van 50 Euro.
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