ALGEMENE VOORWAARDEN CLASSIFIEDS TMG
Deze voorwaarden bestaan uit twee delen:
I Algemeen
II Aanvullende bepalingen ten aanzien
Speurders.nl
I

van

Advertenties

op

ALGEMEEN

Artikel 1.
Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Adverteerder: zowel de Particuliere Adverteerder als de Zakelijke
Adverteerder;
Advertentie: een in de Uitgave geplaatste of daartoe aangeboden
uiting, waarin goederen en/of diensten worden aangeboden c.q.
gevraagd;
Advertentieovereenkomst: de overeenkomst tussen TMG en
Adverteerder met betrekking tot de plaatsing van een of meer
Advertenties;
Gebruiker: degene die, anders dan als Adverteerder, gebruik maakt
van de Uitgave;
Uitgave: de door TMG uitgegeven print- of digitale publicatie waarin
een Advertentie wordt aangeboden door een Adverteerder;
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker
die voortvloeit uit het gebruik van de Uitgave;
Particulier Adverteerder: de natuurlijke persoon die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Advertentie plaatst in
de Uitgave;
TMG: Telegraaf Media Groep N.V., alsmede ieder van haar
werkmaatschappijen
en
de
dochtermaatschappij(en)
van
laatstgenoemden, voor zover deze een Uitgave exploiteert en/of
Advertenties verkoopt onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden;
Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden en - met
betrekking
tot
Zakelijk
Adverteerders
de
Algemene
Advertentievoorwaarden TMG gezamenlijk;
Zakelijk Adverteerder: de rechtspersoon dan wel de natuurlijke
persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die
een Advertentie plaatst in de Uitgave.
Artikel 2.
Toepasselijkheid
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen
Adverteerders respectievelijk Gebruikers enerzijds en TMG
anderzijds. Deze Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van
toepassing op de relatie tussen Adverteerders en Gebruikers
onderling. Derden, zoals auteursrechthebbenden, kunnen aan
deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.
2. Op Advertentieovereenkomsten met Zakelijk Adverteerders zijn
naast de onderhavige Voorwaarden tevens de Algemene
Advertentievoorwaarden van TMG van toepassing. In geval van
afwijking prevaleren de onderhavige Voorwaarden.
3. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de
onderhavige en de Algemene Advertentievoorwaarden van TMG is
uitgesloten.
4. Door het gebruik van de Uitgave, het plaatsen van een Advertentie
en/of het aangaan van een Advertentieovereenkomst verklaart
Gebruiker cq. Adverteerder zich bekend en akkoord met deze
Voorwaarden.
5. Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden in strijd zou
blijken te zijn met bepalingen van dwingend recht, wordt de
betreffende bepaling vervangen door een rechtens toelaatbare
bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de
vervallen bepaling.
6. TMG heeft het recht om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Tenzij anders aangegeven treden de gewijzigde Voorwaarden in
werking op de datum waarop ze worden gepubliceerd op
www.tmg.nl/voorwaardenclassifieds. Met ingang van bedoelde
datum zijn de gewijzigde Voorwaarden tevens automatisch van
toepassing op alle bestaande Advertentieovereenkomsten en op
ieder toekomstig gebruik van de Uitgave.
7. In gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien beslist de
TMG.

Algemene Voorwaarden Classifieds TMG per 1 januari 2013

Artikel 3.
Advertentieovereenkomst
1. Een Advertentieovereenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke
bevestiging aan de Adverteerder, dan wel door publicatie van de
Advertentie in de Uitgave. Daarbij gelden de tarieven en overige
bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven in de Uitgave,
alsmede de Voorwaarden.
2. Plaatsing in de Uitgave vindt plaats gedurende 28 dagen, tenzij
anders bepaald.
3. Door het aanbieden van een Advertentie geeft de Adverteerder
TMG toestemming de in de Advertentie vervatte informatie,
inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen)
plaatsen in de Uitgave.
4. TMG is gerechtigd de Advertentie tevens geheel of gedeeltelijk, in
al dan niet gewijzigde vorm, te plaatsen in andere media binnen
het TMG concern, alsmede deze te gebruiken voor reclame c.q.
commerciële doeleinden ten behoeve van de Uitgave en andere
media binnen het TMG concern. Deze mogelijkheden staan
uitsluitend ter eigen vrije keuze van TMG; de Adverteerder kan
hierop geen aanspraak maken dan wel bezwaar tegen indienen en
heeft ter zake geen recht op enige vergoeding. Indien de
Advertentie in enige andere omgeving dan de Uitgave wordt
geplaatst is TMG gerechtigd eventuele foto's en/of hyperlinks niet
op te nemen.
5. De Adverteerder is verplicht er onverwijld zorg voor te dragen dat
de Advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin
aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.
6. Adverteerder vrijwaart TMG voor het gebruik van de Advertentie
conform dit artikel.
Artikel 4.
Herroeping
1. Indien Adverteerder, om welke reden ook, na het aangaan van een
Advertentieovereenkomst een Advertentie niet wenst te plaatsen,
heeft hij het recht de Advertentieovereenkomst binnen een termijn
van 14 dagen na het aangaan van de Advertentieovereenkomst te
ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke of
elektronische verklaring gericht aan TMG.
2. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van
Advertenties die met uitdrukkelijke toestemming van Adverteerder
binnen
14
dagen
na
totstandkoming
van
de
Advertentieovereenkomst is geplaatst.
Artikel 5. Reservering advertentieruimte Uitgave
1. Reservering van advertentieruimte in een Uitgave geschiedt altijd
onder voorbehoud van beschikbaarheid.
2. Indien om welke reden dan ook plaatsing in de gereserveerde
advertentieruimte niet mogelijk is zal TMG, zonder tot enige
schadevergoeding jegens Adverteerder gehouden te zijn, naar
haar beste vermogen trachten om Adverteerder een zo
gelijkwaardig mogelijk alternatief aan te bieden, dan wel het reeds
betaalde bedrag voor de betreffende Advertentie aan Adverteerder
te retourneren.
Artikel 6.
Inhoud van de Advertentie
1. De Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de
Advertentie. Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in
strijd met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse
Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden zijn, noch
mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele
eigendoms)rechten van derden. De Adverteerder vrijwaart de TMG
zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden ter zake en
alle daardoor of in verband daarmee door de TMG geleden of te
lijden schade.
2. De Adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een
aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid
en juist en volledig is.
3. De informatie die door de Adverteerder in een Advertentie of in
daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband
te houden met het te verkopen of gezochte product. De
Advertentie mag niet worden gebruikt als algemeen
communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of
producten van de Adverteerder in het algemeen aan te prijzen.
4. TMG behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen
Advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van Advertenties
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in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of
fotomateriaal te verwijderen. TMG zal hiertoe in ieder geval, doch
niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met de
Voorwaarden of met de gedragsregels van TMG, zoals
gepubliceerd in de Uitgave. De Adverteerder zal in geen van de in
dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm
van schadevergoeding.
5. Indien in de Advertentie een product wordt aangeboden, dient
tegelijk met het aanbieden van het product in de Uitgave door de
Adverteerder een minimumprijs te worden aangegeven waarvoor
het product kan worden gekocht. Indien de minimumprijs niet
wordt gemeld is TMG gerechtigd de waarde van het aangeboden
product zelf te beoordelen en deze waarde als minimumprijs te
hanteren.
Artikel 7.
Tarief en betaling
1. Voor bepaalde Advertenties dient door de Adverteerder te worden
betaald. De geldende tarieven zijn aangegeven in de Uitgave of op
de website van de Uitgave. Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij
anders vermeld.
2. Indien sprake is van een betaalde Advertentie vindt plaatsing van
de Advertentie op de Uitgave plaats nadat de TMG het voor de
Advertentie verschuldigde bedrag heeft ontvangen.
Artikel 8.
Tegoed
1. De Adverteerder kan in sommige gevallen bij TMG een tegoed
opbouwen dat kan worden gebruikt voor de betaling van in de
toekomst te plaatsen Advertenties.
2. Een opgebouwd tegoed kan uitsluitend worden gebruikt voor de
plaatsing van Advertenties; het tegoed wordt niet uitgekeerd in
geld.
3. Tenzij anders overeengekomen vervalt tegoed één jaar na
ontstaan van het tegoed.
Artikel 9.
Aansprakelijkheid
1. TMG is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect
voortvloeit uit het gebruik dat Adverteerders of Gebruikers van de
Uitgave maken. TMG is niet aansprakelijk voor gedragingen van
Adverteerders of Gebruikers, voor de inhoud van Advertenties,
voor de producten en diensten die worden aangeboden en voor de
gevolgen van het tot stand komen van een Overeenkomst tussen
Adverteerder en Gebruiker.
2. De informatie die door TMG zelf in de Uitgave is geplaatst is met
grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is TMG niet
aansprakelijk
voor
daarin opgetreden
onjuistheden
of
onvolledigheden.
3. Iedere aansprakelijkheid van TMG voor haar verplichtingen op
grond van een Advertentieovereenkomst is voorts beperkt tot
maximaal het bedrag dat de Adverteerder heeft betaald c.q.
verschuldigd is voor de plaatsing van de betreffende Advertentie.
4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op
schadevergoeding is dat de Adverteerder de schade zo spoedig
mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij TMG meldt. Indien
niet binnen acht dagen na het ontstaan van de schade of het
moment waarop die schade redelijkerwijs had kunnen worden
ontdekt, schriftelijk melding is gedaan bij TMG, vervallen alle
rechten van Adverteerder op grond van dit artikel.
5. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van Adverteerders
of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade
door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 10.
Opgave van gegevens
Alle gegevens die Gebruiker of Adverteerder verstrekt , zoals NAWgegevens, e-mailadres of het onderscheid zakelijk dan wel particulier
Adverteerder, dienen volledig, juist en actueel te zijn.
Artikel 11.
Privacy
1. In het kader van de exploitatie van de Uitgave worden
persoonsgegevens verzameld. De verantwoordelijke voor de
verwerking van deze persoonsgegevens is Telegraaf Media Groep
N.V., te Amsterdam.
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2. Op de verwerking van de in artikel 11.1 genoemde gegevens zijn
de Privacy Verklaring van TMG van toepassing.
3. Het is Gebruikers en Adverteerders alleen toegestaan gebruik te
maken van via de Uitgave verkregen (persoons)gegevens met het
oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor
enig ander doel is verboden, waaronder het verzenden van
(ongevraagde) e-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking
heeft op de inhoud van de Advertentie, ongeacht of het
boodschappen betreft van commerciële aard, en het verzamelen
van e-mailadressen van Gebruikers en/of Adverteerders.
Artikel 12.
Beveiliging
1. TMG spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen
tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en
neemt hiervoor passende technische en organisatorische
maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de
stand van de techniek.
2. TMG is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens,
schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot
computers of bestanden, via Advertenties verspreide virussen of
andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander
gevolg van het gebruik dat van de Uitgave wordt gemaakt.
Artikel 13.
Sites en diensten van derden
1. Het Uitgave en Advertenties kunnen verwijzingen bevatten
(bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button)
naar websites van derden. TMG heeft geen zeggenschap over
deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze
websites.
2. Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van diensten van
externe dienstverleners, waaronder begrepen Triple Deal, zijn de
voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van
toepassing.
TMG
is
niet
verantwoordelijk
voor
de
rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.
Artikel 14.
(Deep)linken naar de Uitgave
TMG staat Gebruikers in beginsel toe op andere websites (deep)links
aan te brengen naar de Uitgave, zolang deze (deep)links een correct,
actueel en volledig zoekresultaat op de Uitgave opleveren. TMG is
gerechtigd de toestemming op ieder moment, naar eigen bevinden en
zonder opgave van redenen in te trekken door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan de Gebruiker. De Gebruiker dient dan
binnen één week na ontvangst van de kennisgeving de (deep)links
naar de Uitgave te verwijderen en verwijderd te houden.
Artikel 15.
Uitsluiting
TMG behoudt zich het recht voor om Adverteerders en Gebruikers uit
te sluiten van elk gebruik van de Uitgave indien op enigerlei wijze in
strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden
en/of de Voorwaarden, onverminderd het recht van TMG om
rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.
Artikel 16.
Intellectuele eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Uitgave,
waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s,
beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en
domeinnamen,
berusten
bij
TMG
respectievelijk
haar
licentiegevers. Het voorgaande is niet van toepassing op de
inhoud van geplaatste Advertenties.
2. Het is Gebruikers en Adverteerders verboden om de Uitgave of
enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking
te stellen zonder toestemming van TMG, met uitzondering van de
op grond van artikel 14 toegestane deeplinks.
Artikel 17.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle uit deze Voorwaarden voortvloeiende geschillen die niet in
goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
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II
AANVULLENDE
BEPALINGEN
ADVERTENTIES OP SPEURDERS.NL

TEN

AANZIEN

VAN

Artikel 18.
Rubricering en inhoud Advertentie
1. Een Advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in één rubriek
van de Uitgave. De Adverteerder dient daarbij gebruik te maken
van de rubriek waarin de desbetreffende aangeboden producten of
diensten naar hun aard en soort behoren.
2. Naast de bepalingen in artikel 5 van deze Voorwaarden, dient de
inhoud van de Advertentie tevens te voldoen aan de regels voor
het plaatsen van Advertenties zoals weergegeven in de Uitgave,
waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd.
Artikel 19.
Bieden
1. Het bieden op geadverteerde producten via de Uitgave geschiedt
vrijblijvend en dient als een mogelijkheid voor de Adverteerder en
de Gebruiker om tot elkaar te komen. Het uiteindelijk tot stand
komen van een Overeenkomst vindt plaats in direct contact tussen
de Adverteerder en Gebruiker. TMG is daarbij op geen enkele
wijze partij.
2. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat op Advertenties wordt
geboden als de Gebruiker niet werkelijk geïnteresseerd is.
Misbruik van het bieden in de Uitgave wordt niet getolereerd en
kan uitsluiting van gebruik tot gevolg hebben.

-

de Gebruiker heeft aangifte gedaan bij de politie en kan een
kopie van deze aangifte aan TMG overleggen.

Artikel 23.
Servicedesk
1. TMG stelt aan Adverteerders en Gebruikers een servicedesk ter
beschikking, waar zij per e-mail terecht kunnen met vragen over
en problemen met de plaatsing van Advertenties en/of het gebruik
van de Uitgave.
2. De servicedesk beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen
en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op
eigen risico. TMG is niet aansprakelijk voor eventuele schade die
ontstaat als gevolg van door de servicedesk verstrekte adviezen.
3. Klachten over een Advertentie, een Adverteerder of de Uitgave in
het algemeen kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend
via het contactformulier in de Uitgave. Klachten die op andere
wijze worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 20.
Feedback
1. Gebruikers van de Uitgave worden in de gelegenheid gesteld om
op de Uitgave feedback te geven inzake het verloop van de
Overeenkomst met een Adverteerder.
2. Indien de Gebruiker naar het oordeel van TMG misbruik maakt van
de mogelijkheid tot het geven van feedback, bijvoorbeeld door het
gebruik van beledigende taal, kan TMG de toegang van deze
Gebruiker tot de Uitgave blokkeren.
3. Het is Adverteerders niet toegestaan om feedback te geven op
een eigen Advertentie op de Uitgave (al dan niet door gebruik te
maken van andere e-mailadressen).
Artikel 21.
Geverifieerd Verkoper
1. Adverteerders wordt op de Uitgave de mogelijkheid geboden de
status van Geverifieerd Verkoper ("GV") te bereiken teneinde door
de Gebruiker te kunnen worden beoordeeld op betrouwbaarheid.
De Adverteerder dient hiertoe zijn volledige adresgegevens aan
TMG bekend te maken op de wijze zoals aangegeven op de
Uitgave.
2. Een GV verplicht zich in redelijkheid al het mogelijke te doen om
geschillen met een afnemer tot een voor beide partijen
bevredigende oplossing te brengen. Een GV verplicht zich voorts
ten aanzien van iedere Overeenkomst op verzoek van TMG aan te
tonen dat het product c.q. de dienst waarvoor is geadverteerd
daadwerkelijk is geleverd aan de afnemer.
3. TMG is gerechtigd de status GV in te trekken indien er
(betalings)geschillen zijn tussen een GV en een afnemer, als er
negatieve beoordelingen zijn inzake de betrouwbaarheid van GV
en/of als misbruik plaats vindt van de GV status, zulks ter
beoordeling van TMG.
4. Een GV is verplicht wijzigingen in zijn NAW- en/of overige
gegevens onmiddellijk schriftelijk aan TMG door te geven.
Artikel 22.
Geregistreerd Gebruiker
1. Gebruikers hebben de mogelijkheid zich via de Uitgave te
registreren. Zij kunnen dan reageren op Advertenties en inloggen
met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
2. Een geregistreerd Gebruiker die een aanschaf heeft gedaan bij
een GV is gerechtigd de betaalde koopprijs (tot een maximum van
€ 200,-) te ontvangen van TMG indien de koopprijs reeds is
betaald en de goederen niet zijn geleverd, mits aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
- de koopprijs is bewijsbaar aan de GV betaald;
- de GV heeft de artikelen niet verzonden (als de GV een
verzendbewijs kan overleggen of sprake is van een
rembourszending of zelf opgehaalde artikelen bestaat geen
aanspraak op de garantie);
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