Algemene Voorwaarden Camping-Te-Koop.com
zijn van toepassing op het plaatsen van een advertentie op
www.camping-te-koop.com (onderdeel van Outmatch).
Outmatch (handelende onder de naam “camping-te-koop.com”)
Artikel 1.
Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen
Outmatch en de tot haar groep behorende ondernemingen of instellingen (hierna
genoemd: “Outmatch”) en haar Adverteerders (hierna genoemd: “Adverteerder”),
betreffende door Outmatch ten behoeve van de Adverteerder verrichte of te
verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten. Tot de rechtsverhoudingen
behoren onder meer aanbiedingen van Outmatch en overeenkomsten tussen
Outmatch en Adverteerder, alsmede alle (rechts)handelingen voorafgaande aan of ter
uitvoering van die aanbiedingen en overeenkomsten.
2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van
deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van
deze bepalingen.
3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest
van deze algemene voorwaarden.
4. Indien Outmatch niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Outmatch
in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van
de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2.
Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Outmatch zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een
termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan
aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het
product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet
meer beschikbaar is.
2. Outmatch kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Adverteerder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel
een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij
anders aangegeven.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Outmatch niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3.

Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en
wijziging overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Outmatch en de Adverteerder wordt aangegaan voor
gedurende 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of
indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien de
adverteerder de advertentie na een jaar niet wenst te verlengen, dient dit uiterlijk
een maand voor het verstrijken van de periode van 1 jaar te worden aangegeven.

Indien dit na deze periode gebeurt zal een bedrag a €25,- administratiekosten in
rekening worden gebracht. In alle andere gevallen ontvang de adverteerder een
nieuwe factuur en zal de advertentie opnieuw met een jaar worden verlengd.
2. De Adverteerder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Outmatch aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Adverteerder redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig
aan Outmatch worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan Outmatch zijn verstrekt, heeft Outmatch het recht
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de
Adverteerder in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan
nadat de Adverteerder de gegevens aan Outmatch ter beschikking heeft gesteld.
Outmatch is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Outmatch is
uitgegaan van door de Adverteerder verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Outmatch een verzoek tot wijziging van
de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg
zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden
of te leveren zaken.
4. Indien de Adverteerder in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van
hetgeen waartoe hij jegens Outmatch gehouden is, dan is de Adverteerder
aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Outmatch daardoor direct of indirect
ontstaan.
Artikel 4.
1.

2.

3.
4.
5.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de
overeenkomst
Outmatch is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien de Adverteerder de verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de
overeenkomst Outmatch ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de Adverteerder de verplichtingen niet zal nakomen, indien de
Adverteerder bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de
Adverteerder niet langer van Outmatch kan worden gevergd dat hij de overeenkomst
tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
Voorts is Outmatch bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen
die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van Outmatch kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Outmatch op de
Adverteerder onmiddellijk opeisbaar. Indien Outmatch de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Indien Outmatch tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de Adverteerder een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan
zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of
gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en
afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Adverteerder in rekening worden
gebracht.

6. Adverteerder kan te alle tijden de overeenkomst opzeggen (advertentie verwijderen).
Hierbij vindt geen restitutie plaats van het advertentietarief.
Artikel 5.
Overmacht
1. Outmatch is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Adverteerder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid
die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Outmatch geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor Outmatch niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen.
Outmatch heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt
nadat Outmatch zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Outmatch kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand,
dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 6.
Betaling
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door
Outmatch aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk
anders door Outmatch aangegeven. Outmatch is gerechtigd om periodiek te
factureren.
2. Indien de Adverteerder in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is
de Adverteerder van rechtswege in verzuim. De Adverteerder is alsdan een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de
wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de Adverteerder in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Adverteerder kan uitdrukkelijk geen rechten aan een overeenkomst ontlenen indien
een verschuldigde betaling niet volledig en tijdig door Outmatch is ontvangen.
4. Facturen worden per email verstuurd.
Artikel 7.
Advertentie-inhoud
1. Alles is onder voorbehoud van acceptatie.
2. De Adverteerder zorgt voor aanlevering van het juiste materiaal.
3. Outmatch behoudt zich het recht voor om (ongewenste) inhoud en/of advertenties te
weigeren dan wel te verwijderen.
4. Outmatch is gerechtigd, eventueel zonder voorafgaande bekendmaking aan de
advertentie wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de vervaardigde
bewerkingen van de door de Adverteerder verstrekte gegevens.
Artikel 8.
Garanties
1. De online omgeving van www.camping-te-koop.com is voortdurend aan verandering
onderhevig. Outmatch kan geen verkoop, views, reacties of clicks garanderen.
Outmatch is nimmer aansprakelijk
voor tegenvallende resultaten of
advertentiecampagne.

Artikel 9.
Aansprakelijkheid
1. Indien Outmatch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Outmatch is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Outmatch is uitgegaan van door of namens de Adverteerder verstrekte onjuiste en /
of onvolledige gegevens.
3. Indien Outmatch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Outmatch beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de
order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.
4. Outmatch is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. 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 Outmatch aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan Outmatch toegerekend kunnen worden en
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Adverteerder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Outmatch is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien
de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Outmatch of zijn leidinggevende
ondergeschikten.
7. Outmatch is niet aansprakelijk voor afwijking van de vermelde gegevens en/of voor
druk, typ- en informatiefouten op de website www.camping-te-koop.com, in
nieuwsbrieven en/of andere publicaties.
Artikel 10. Intellectuele eigendom
1. Outmatch behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op
grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Outmatch heeft
het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen
kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt
vertrouwelijke informatie van de Adverteerder ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen
1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Outmatch partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van
het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

