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Productvoorwaarden Online Marketing per 1 januari 2021 

Definities 

De begrippen die in onderhavige algemene voorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven hebben, 

tenzij anders vermeld, de volgende betekenis:  

MediaGarant De gebruiker van deze productvoorwaarden in de hoedanigheid als vastgelegd in art. 

6:231 sub b BW. Handelend als zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

MediaGarant B.V. (Hierna te noemen: MediaGarant), statutair gevestigd en kantoorhoudende aan het 

adres Sontweg 13 te 9723 AT Groningen. Voorts ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

01164846. 

Afnemer De klant, zijnde een onderneming, die rechtstreeks gebruikt maakt van de diensten 

aangeboden door MediaGarant. 

Partijen MediaGarant en Afnemer gezamenlijk. 

Productvoorwaarden Het onderhavige document met dien verstande dat deze enkel kan worden 

gezien als aanvulling op de algemene voorwaarden van MediaGarant. De algemene voorwaarden 

kennen derhalve onverminderd haar werking. Bij eventuele tegenstrijdigheid van de voorwaarden 

prevaleren de onderhavige productvoorwaarden te allen tijde boven de algemene voorwaarden. 

Redactie De eindverantwoordelijken die betrokken zijn bij het opstellen van de berichten die worden 

geplaatst op de gidsen. 

Gidsen Te weten de online platforms gelieerd aan MediaGarant waarop zij haar berichten publiceert. 

1. Algemeen 

1.1. Indien Afnemer berichten aanlevert zijn deze gerelateerd aan de branche waarin de gids haar 

werking kent. Bovendien zijn zij niet in strijd met de wet, normen voor openbare orde, goede zeden of 

hetgeen redelijkerwijs kan worden aangemerkt als aanstootgevend. 

1.2. De berichten op de platforms zijn in beginsel vormvrij. Desalniettemin is de  beoordeling van de 

kwaliteit en relevantie van de berichten te allen tijde aan de Redactie, zij bepaalt of een bericht al dan 

niet wordt gepubliceerd. 

1.3. De betrokken medewerkers van MediaGarant zijn kundig en specialisten in ieder hun vakgebied.  

Desondanks heeft Afnemer, indien een door MediaGarant aangeleverde dienst niet voldoet aan haar 

wensen, eenmalig het recht op rectificatie van de aangeleverde dienst. Gebruikmaking van dit recht 

doet niks af aan de kwaliteit van de gerectificeerde dienst. 

2. Aanbod en aanvaarding 

2.1. De overeenkomst komt, in overeenstemming met artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek, tot stand door 

middel van aanbod en aanvaarding. 

2.2. Het aanbod bestaat uit de offerte inclusief de algemene voorwaarden en onderhavige 

Productvoorwaarden. 

2.3. De aanvaarding bestaat uit een ondubbelzinnig akkoord op het gedane aanbod. Na aanvaarding is 

de overeenkomst ontegenzeggelijk van kracht verklaard en worden Partijen verplicht om uitvoering te 

geven aan de gemaakte afspraken. 
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3. Beëindiging van de overeenkomst 

3.1. Afnemer heeft het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren indien zij binnen 24 uur na 

totstandkoming van de overeenkomst dit schriftelijk, onder opgave van reden, kenbaar maakt. 

3.2. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is niet mogelijk. 

4. Verplichtingen Afnemer 

4.1. Partijen verplichten zich, bij de totstandkoming van de overeenkomst, om binnen 30 dagen na 

akkoord uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken, tenzij anders overeengekomen. 

4.2. Afnemer vrijwaart MediaGarant zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden ter zake 

van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, of enige andere inbreuk. 

5. Betaling en prijs 

5.1. Facturatie geschiedt vooraf conform de overeengekomen afspraken, tenzij anders 

overeengekomen. 

5.2. Na akkoord op het gedane aanbod is Afnemer verplicht tot betaling van de factuur. Dit doet zij in 

de aangegeven termijn. Bij afwezigheid van een dergelijke termijn is de termijn waarbinnen de factuur 

moet worden voldaan 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst. 

5.3. De in de offerte opgenomen bedragen zijn behoudens eventuele nacalculatie. 

6. Meerwerk 

6.1. MediaGarant is verplicht tot nakoming van haar verbintenissen uit de overeenkomst. Al haar 

werkzaamheden die worden verricht buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen 

werkzaamheden en/of prestaties worden beoordeeld als werkzaamheden uit meerwerk. Voordat er 

uitvoering wordt gegeven aan deze werkzaamheden, dienen Partijen hierover tot overeenstemming 

te komen. Voor het verrichten van meerwerk worden extra kosten in rekening gemaakt. 


