AdsToSport – Algemene Voorwaarden Adverteerders
1. Definities
In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die al dan niet met tussenkomst
van een derde (reclame- of mediabureau), met AdsToSport de Overeenkomst sluit dan
wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, tot het plaatsen van Advertenties op
Digitale Kanalen.
1.2 Sportorganisatie: de derde die aan AdsToSport de rechten verleent Advertenties en
Cookies te plaatsen op de door hen beschikbaar gestelde Digitale Kanalen, ten behoeve
van de Opdrachtgever.
1.3 Overeenkomst: de Overeenkomst, in welke vorm dan ook, die tot stand komt tussen
AdsToSport en de Opdrachtgever, alsmede de wijziging of aanvulling daarop en iedere
aanvulling die onder de Overeenkomst wordt gedaan.
1.4 Digitale Kanalen: (mobiele) websites en (mobiele) applicaties, nieuwsbrieven en
andere digitale communicatiekanalen, waaronder die van Sportorganisatie.
1.5 Advertentie: een digitale reclame-uiting die de Opdrachtgever wil vertonen op de
met AdsToSport overeengekomen Digitale Kanalen.
1.6 Cookies: een techniek die informatie, zoals locatie- en taalinstellingen en surfgedrag
verzamelt en gebruikt.
2. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de
nakoming van alle tussen AdsToSport en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten,
tenzij AdsToSport en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen. Naast deze voorwaarden kunnen bijzondere of andere voorwaarden
van toepassing zijn. In geval van verschillen tussen deze Voorwaarden en eventuele
bijzondere voorwaarden zullen de bijzondere voorwaarden prevaleren en deze
Voorwaarden aanvullend van toepassing zijn.
Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van
toepassing. AdsToSport en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen
te komen, waarbij alsdan zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.
Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een
rechtsverhouding tussen AdsToSport en Opdrachtgever, wordt de Opdrachtgever
geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze
Voorwaarden op nadien gesloten en nog te sluiten Overeenkomsten. De rechten en
verplichtingen van Opdrachtgever uit een Overeenkomst zijn zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van AdsToSport niet overdraagbaar.
AdsToSport wijst uitdrukkelijk de door de Opdrachtgever van toepassing verklaarde

algemene voorwaarden van de hand en accepteert deze niet, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen. De Opdrachtgever wordt geacht zich ervan bewust te zijn
dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden essentieel is voor AdsToSport
voor het aangaan van de Overeenkomst.
De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met
AdsToSport, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken of waarbij
AdsToSport voor de uitvoering van haar diensten of de levering van producten gebruik
maakt van partners/derden. Er zijn mogelijk andere of aanvullende voorwaarden van
toepassing op de door deze derden en/of partners geleverde producten of diensten.
Algemene voorwaarden zijn in te zien op de eigen website www.adstosport.nl en kunnen
aldaar worden gedownload voor opslag en zijn gedeponeerd bij de KvK. AdsToSport
behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst
moment te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden treden in werking op het moment van
publicatie daarvan op de eigen website en bij de Kamer van Koophandel.
3. Offertes/overeenkomsten
Alle offertes - in welke vorm dan ook - zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De in de offertes genoemde prijzen
zijn exclusief BTW tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Indien bij een offerte
ontwerpen, afbeeldingen en dergelijke worden verstrekt, behoudt AdsToSport zich de
(intellectuele) eigendom hierop voor. Openbaarmaking of verveelvoudiging van de door
AdsToSport ter beschikking gestelde materialen, in het kader van een offerte of
anderszins, is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AdsToSport niet
toegestaan. Alle materialen dienen op eerste verzoek van AdsToSport onverwijld te
worden teruggegeven, onverminderd andere aan AdsToSport ten dienste staande
maatregelen tot waarborging van haar rechten.
Offertes dienen door de Opdrachtgever te worden bevestigd door digitale ondertekening
van de offerte c.q. opdrachtbevestiging. Na ontvangst van de order, bevestigt
AdsToSport de order digitaal aan Opdrachtgever en komt de Overeenkomst op deze
datum tot stand.
In de offerte zal worden opgenomen een omschrijving van de op te nemen Advertentie,
de eventuele te (doen) verrichten werkzaamheden, de totale prijs, de datum met ingang
vanaf welke de Advertentie zal worden geplaatst en de looptijd van de Overeenkomst.
Het Admanagment systeem (zoals aangeleverd door Google DFP Premium) van
AdsToSport zal steeds leidend zijn en bij een verschil van mening over eventuele
meetresultaten als maatstaf genomen worden. Latere mondeling overeengekomen
wijzigingen in de Overeenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk door AdsToSport
zijn bevestigd.
Op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van AdsToSport met betrekking
tot Advertenties zijn naast deze Voorwaarden ook van toepassing de algemene
bepalingen van de algemene voorwaarden en de Regelen voor het Advertentiewezen,

van de Stichting ROTA, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam
en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
4. Uitvoering van de Overeenkomst
AdsToSport zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht, vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. AdsToSport is gerechtigd
derden in te schakelen ter uitvoering van haar diensten. Indien de Overeenkomst tussen
AdsToSport en Opdrachtgever de levering van diensten door AdsToSport inhoudt,
draagt zij slechts het karakter van een inspanningsverbintenis, nimmer een
resultaatsverbintenis. AdsToSport garandeert niet dat de resultaten van een Advertentie
voldoen aan de doelstellingen die Opdrachtgever heeft.
Iedere aan Opdrachtgever meegedeelde (leverings)termijn(en) of andere data is/zijn
slechts bedoeld als streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door
overschrijding van de leveringstermijnen komt AdsToSport niet in verzuim. AdsToSport
is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten
en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar, alsdan geldende,
gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen indien Opdrachtgever
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, danwel indien
AdsToSport gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Opdrachtgever niet (volledig)
aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, onverminderd enig ander aan AdsToSport
toekomend recht. Zodra Opdrachtgever alsnog de Overeenkomst nakomt en/of
voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal AdsToSport de
opschorting opheffen.
AdsToSport is gerechtigd, geheel naar eigen inzicht (zie art 6. Aanlevering en inhoud
Advertenties), plaatsing van een Advertentie te weigeren of de uitvoering daarvan te
staken, zonder schadeplichtig te worden tegenover Opdrachtgever in welk geval
AdsToSport gerechtigd is de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
5. Prijzen
AdsToSport behoudt zich het recht voor om haar in de prijslijst opgenomen tarieven op
elk moment te wijzigen. Een dergelijke wijziging heeft geen gevolgen voor lopende
Overeenkomsten. Indien de Opdrachtgever een aflopende Overeenkomst wenst te
verlengen dient hij zich op de hoogte te stellen van de als dan geldende tarieven. Een
prijslijst wordt op verzoek toegezonden.
Een samengestelde prijsopgave verplicht AdsToSport niet tot het verrichten van een
gedeelte van een opdracht of leveren van een product tegen een Overeenkomstig deel
van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden ook niet automatisch voor toekomstige
opdrachten of vervolgorders.
AdsToSport kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever
gezien de eisen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer
gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel

daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, inclusief kennelijke
vergissingen of verschrijvingen ten aanzien van genoemde prijzen en tarieven.
6. Aanlevering en inhoud Advertenties
De technische eisen en specificaties van de Advertentie zullen bij Overeenkomst
worden bepaald. De Advertentie dient tenminste vijf werkdagen voor het begin van de
looptijd door AdsToSport te zijn ontvangen.
Aanlevering dient te geschieden op de wijze als bij Overeenkomst is bepaald. Het niet of
niet-tijdig aanleveren van Advertenties schort de betalingsverplichting van de
Opdrachtgever niet op. Een Advertentie mag geen virussen, Trojaanse paarden,
wormen of andere programmatuur bevatten die de Digitale Kanalen kunnen
beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of die op andere wijze schade toe
kan brengen aan AdsToSport en/of de Digitale Kanalen. AdsToSport heeft het recht om
Advertenties te voorzien van een tagline. Het is niet toegestaan om deze tagline te
wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen.
De Opdrachtgever staat er voor in dat de Advertentie niet in strijd is met de wet en
overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code). AdsToSport behoudt
zich het recht voor om Advertenties te weigeren, te verwijderen of anderszins
ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze Gebruiksvoorwaarden
bepaalde, zonder tot enige verplichting of vergoeding jegens de Opdrachtgever
gehouden te zijn. AdsToSport is ondermeer gerechtigd Advertenties te weigeren indien
de Advertentie voor wat betreft vorm of inhoud betreft strijdig is met de goede zeden of
de openbare orde of waarbij sprake is van schending van religieuze of politieke
waardigheid of welke expliciet of impliciet racistisch, discriminerend of seksistisch van
aard zijn. Ook mogen Advertenties geen inbreuk maken op de rechten van derden
(waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins
onrechtmatig zijn jegens derden of AdsToSport. Tot slot mogen Advertenties niet
aanzetten tot geweld of het plegen van strafbare feiten.
Het hierboven bepaalde geldt eveneens wanneer AdsToSport constateert dat de inhoud
van de site van de Opdrachtgever, alsmede de site waarnaar door de Opdrachtgever
wordt verwezen, aan de genoemde criteria voldoet. In dat geval is AdsToSport tevens
gerechtigd eenzijdig een lopende AdvertentieOvereenkomst te beëindigen. De
Opdrachtgever blijft overigens volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zowel de
Advertentie als de pagina's welke via die Advertentie worden bereikt. Iedere
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van AdsToSport voor de inhoud van sites
welke via AdsToSport direct of indirect worden bereikt, wordt uitdrukkelijk afgewezen
(zie art 9. Disclaimer) en Opdrachtgever zal AdsToSport vrijwaren voor eventuele
schadevorderingen van derden die verband houden met (de inhoud van) de
Advertenties of de webpagina’s waar deze naar verwijzen.
7. Looptijd en Ontbinding Overeenkomst
Indien in een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en AdsToSport geen looptijd is

overeengekomen, dan wordt de Overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn
aangegaan.
Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op wil zeggen of wil ontbinden voor het
einde van de overeengekomen looptijd van een Overeenkomst, dient de Opdrachtgever
dit altijd schriftelijk aan AdsToSport door te geven. Indien de Overeenkomst reeds is
bekrachtigd door de Opdrachtgever, en behoudens ingeval van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming door AdsToSport, dan blijft de Opdrachtgever het volledige
te annuleren bedrag verschuldigd.
Indien een Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan dient een in redelijkheid
vast te stellen opzegtermijn in acht genomen te worden, met dien verstande dat de
opzegtermijn nimmer minder dan 3 maanden zal bedragen. De Opdrachtgever verplicht
zich de volledige in de Overeenkomst vermelde prijs te voldoen zonder enig recht op
verrekening of restitutie.
Niettegenstaande het voorgaande hebben AdsToSport en Opdrachtgever beiden steeds
het recht een gesloten Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang en zonder
rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien:
• de andere partij surseance of faillissement aanvraagt dan wel in surseance of staat
van faillissement wordt verklaard;
• de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen en dit
tekort schieten niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand
aantoonbaar heeft verholpen.
• In alle gevallen behoudt AdsToSport het recht vergoeding te vorderen van alle
door haar geleden schade.
Indien binnen de looptijd van een Overeenkomst of anderszins voor de voltooiing van
bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale
termijn. Alle door AdsToSport genoemde termijnen en data zijn steeds streefdata.
AdsToSport is pas in verzuim nadat zij eerst schriftelijk (aangetekend) in gebreke is
gesteld en daarbij een redelijke termijn voor herstel is geboden.
8. Bezwaren
AdsToSport kan te allen tijde (gedeeltelijke) vooruitbetaling of zekerheid verlangen. De
Opdrachtgever maakt eventuele bezwaren tegen een factuur binnen 7 dagen na
factuurdatum schriftelijk kenbaar aan AdsToSport. Na het verstrijken van deze termijn
stemt de Opdrachtgever in met het gefactureerde bedrag. Bezwaren tegen een factuur
schorten de betalingsverplichtingen niet op. Klachten over de verrichte dienstverlening
of geleverde producten, dienen door Opdrachtgever eveneens binnen 8 dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de dienstverlening of
levering van de producten schriftelijk (aangetekend) te worden gemeld aan AdsToSport.
De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat AdsToSport in staat is adequaat te reageren.
9. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen dient betaling zonder korting of schuldvergelijking te
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum middels overmaking op een door
AdsToSport aan te wijzen bankrekening. De op de afschriften van AdsToSport
aangegeven valutadatum geldt als betaaldatum.
Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen is de Opdrachtgever automatisch in
verzuim. AdsToSport is alsdan gerechtigd een rente in rekening te brengen over het nog
openstaande factuurbedrag, gelijk aan 3% per maand, waarbij een gedeelte van een
maand als hele maand geldt, tot op het moment der algehele voldoening. Indien
AdsToSport genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven aan een derde
zijn alle daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke kosten voor rekening van de
Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden voor alsdan vastgesteld op 15%
van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-.
Alle door de Opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van
eventueel verschuldigde rente, respectievelijk invorderingskosten, vervolgens ter
voldoening van de oudst openstaande facturen. Zonder opgaaf van redenen is
AdsToSport bij het sluiten der Overeenkomst gerechtigd een aanbetaling te verlangen
van 30% van de overeengekomen prijs.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling, ondercuratelestelling of
in geval van enig beslag op (een gedeelte van) de eigendommen van de
Opdrachtgever, is AdsToSport onmiddellijk en zonder dat een nadere ingebrekestelling
is vereist, gerechtigd alle verplichtingen van de Opdrachtgever jegens AdsToSport op te
eisen onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.
10. Disclaimer
AdsToSport besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van de via haar
aangeboden advertenties. Niettemin is de Sportorganisatie verantwoordelijk voor haar
Digitale Kanalen en is AdsToSport in geen enkele zin verantwoordelijk voor de inhoud.
AdsToSport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan
ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van de Digitale Kanalen en de al dan niet tijdelijke – onmogelijkheid tot Gebruik van de Digitale Kanalen.
De Gebruiker is zelf volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het Gebruik van de
Digitale Kanalen. De Gebruiker is jegens AdsToSport aansprakelijk voor ieder Gebruik
door hem van de Digitale Kanalen dat niet in overeenstemming is met de bepalingen
van deze gebruiksvoorwaarden en vrijwaart AdsToSport voor alle aanspraken van
derden in verband daarmee.
11. Geheimhouding
AdsToSport en Opdrachtgever zijn allen verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een Overeenkomst of anderszins van
elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door

de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
12. Overmacht
Indien AdsToSport haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet
behoorlijk kan nakomen ten gevolge van enige aan haar niet toerekenbare oorzaak
(overmacht), worden de verplichtingen van de Opdrachtgever niet opgeschort maar
verplicht AdsToSport zich haar verplichtingen alsnog op de overeengekomen wijze na te
komen tenzij nakoming blijvend onmogelijk is. Van overmacht is sprake bij
buitengewone omstandigheden zoals onder andere de overmacht van Vereniging,
virussen, brand, diefstal, onlusten, aanhoudende slechte weersomstandigheden,
stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van
levering energiebedrijven, stakingen en/of acties van vakbonden, maatregelen van
overheidswege, grove schuld van hulppersonen of falende internetverbinding. Nimmer is
AdsToSport ingeval van overmacht gehouden enige schade aan de Opdrachtgever te
vergoeden. AdsToSport zal zich maximaal inspannen voor het beschikbaar zijn van haar
producten en diensten, maar garandeert niet de permanente, ononderbroken en
ongestoorde beschikbaarheid daarvan.
13. Beperking Aansprakelijkheid (exoneratiebeding)
De totale aansprakelijkheid van AdsToSport wegens toerekenbare tekortkomingen in de
nakoming van een Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot
maximaal het bedrag van de in de betreffende Overeenkomst bedongen prijs of
vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer
bedragen dan € 10.000,-. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
Voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van AdsToSport
aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan AdsToSport
toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
AdsToSport is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, verloren gegevens of data, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie.
14. Geschillen en toepasselijk recht
Op alle Overeenkomsten tussen AdsToSport en een Opdrachtgever is Nederlands recht
van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met
Overeenkomsten tussen AdsToSport en een Opdrachtgever, waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter
in de vestigingsplaats van AdsToSport. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van

AdsToSport om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de
toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6 november 2015.

