
Algemene voorwaarden Memory Online B.V. 2015-2016

Algemeen

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 
rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten van Memory Online B.V. In 
geval van een nieuwe versie van deze voorwaarden, is de nieuwe 
versie van rechtswege van toepassing op de Overeenkomst en 
treden de nieuwe voorwaarden in de plaats van de onderhavige 
voorwaarden.

2 Afwijkingen op deze voorwaarden dan wel enige bepaling in een 
Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk 
zijn aanvaard door een daartoe bevoegde medewerker van 
Memory Online B.V. en hebben alleen betrekking op de betreffende 
Overeenkomst.

3 Afspraken met of toezeggingen van (een medewerker van) 
Memory Online B.V., dan wel van derden die door Memory Online 
B.V. zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst, zijn 
voor Memory Online B.V. niet bindend, tenzij deze afspraken of 
toezeggingen door haar schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe 
bevoegde medewerker.

De overeenkomst

4 De adverteerder is zelf verantwoordelijkheid voor de juistheid 
van de informatie die beschikbaar gesteld wordt op Jobnet.nl. 
Memory Online B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
onjuistheden hierin en eventuele gevolgen van deze onjuistheden.

5 Overeenkomsten tussen Memory Online B.V. en de adverteerder 
zijn definitief als het reserveringsformulier van Jobnet door beide 
partijen geaccodeerd is of wanneer het contract door beide 
partijen geaccodeerd is voor de afname van een Gold of Platinum 
Abonnement.

6 Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

7 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt een 
Overeenkomst voor de Gold & Platinum Abonnementen initieel 
aangegaan voor een periode van twaalf maanden of 6 maanden met 
stilzwijgende verlenging voor telkens dezelfde periode, tenzij één 
van de partijen drie maanden vóór het verstrijken van enige periode 
schriftelijk -en aangetekend- heeft opgezegd. Partijen zullen wegens 
opzegging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Na 
beëindiging van de Overeenkomst is Memory Online B.V. gerechtigd 
de behandeling van de ter incasso overgedragen vorderingen voort 
zetten met inachtneming van de afspraken zoals deze voor de 
opzegging golden.

8 Uw uitgebreide bedrijfspresentatie met eventueel internetlink 
en/of op Jobnet.nl, wordt automatisch verlengd met een jaar, 
tenzij u uiterlijk 3 maanden voor einddatum uw contract schriftelijk 
opzegt.

9 Memory Online B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan 
ook verband houdende met de tussen Memory Online B.V. en haar 
wederpartij gesloten overeenkomsten. Memory Online B.V. sluit 
met name iedere aansprakelijkheid uit voor gevolgschade na het 
niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomen van haar verplichtingen.

10 Memory Online B.V. kan niet tot nakoming van een overeenkomst 
verplicht worden indien de opdrachtgever in staat van surceance of 
faillissement verkeert.

11 Alle geschillen met betrekking tot overeenkomsten, waarop 
de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden 
voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Amsterdam, waarbij 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing is.

12 Speciale plaatsingsverzoeken zullen altijd in behandeling worden 
genomen, maar kunnen nooit als voorwaarde worden gehonoreerd.

13 Annulering van een advertentie-opdracht door de opdrachtgever 
kan uitsluitend binnen 5 dagen na totstandkoming van een 
overeenkomst per aangetekende brief geschieden. Na de genoemde 
termijn van 5 werkdagen geldt de reservering als definitief en zal 
deze ook als zodanig worden uitgevoerd en direct gefactureerd. Ook 
is de reservering definitief zodra de advertentie reeds op de site is 
geplaatst.

14 Advertentie-reserveringen kunnen zonder opgaaf van redenen 
worden geweigerd.

Betalingen

15 Indien er gebruik wordt gemaakt van een erkend mediabureau, 
wordt er 15% bureaukorting verleend op banners en buttons. Op 
andere producten van Memory Online B.V. wordt geen bureaukorting 
gegeven.

16 Kortingen worden nooit achteraf verstrekt, indien er sprake is 
van kortingen worden deze verstrekt op grond van vooraf schriftelijk 
gemaakte afspraken.

17 Betalingen zijn pas rechtsgeldig voldaan indien de adverteerder/
opdrachtgever, zijnde niet het advertentiebemiddelingsbureau of 
een derde, het openstaande bedrag rechtstreeks heeft voldaan, 
tenzij reeds betaling is verricht door de bemiddelaar of een derde.

18 Onder betaling wordt verstaan storting van het openstaande 
bedrag in euro’s per bank of giro.

19 Memory Online B.V. hanteert een algemene betalingstermijn van 
14 dagen.

20 Memory Online B.V. is gerechtigd, na het verlopen van een 
betalingstermijn incassokosten in rekening te brengen. De 
incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een 
minimum van €75. Bij niet tijdige betaling van enig bedrag binnen de 
overeengekomen periode, is Memory Online B.V. voorts gerechtigd 
een rentevergoeding te vorderen van 2% per maand, ingaande 14 
dagen na het vervallen van de betalingstermijn en te berekenen 
over het alsdan opeisbare bedrag.

21 De vorderingen van Memory Online B.V. kunnen niet worden 
gecompenseerd met tegenvorderingen van opdrachtgevers.

Woordenlijst

Onder advertentie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: 
plaatsen van een banner of button, het gebruik maken van de 
c.v.-scanner, plaatsen van uitgebreide bedrijfspresentatie, logo, 
internetlink en/of vacature. 
Onder adverteerder wordt verstaan diegene binnen in een 
organisatie die verantwoordelijk is voor het plaatsen van 
bovenstaande producten.

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij Memory Online B.V.

Tel: 020 - 638 21 46
E-mail: info@jobnet.nl

Jobnet.nl en de Gold & Platinum Abonnementen zijn producten van Memory Online B.V.




