Algemene Voorwaarden Reclame-Rijden
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Reclame-Rijden
en haar opdrachtgever worden aangegaan voor het maken van reclame op auto’s van particulieren, hierna te
noemen ‘reclamemakers’.
Uitgangspunten levering diensten door Reclame-Rijden:
Reclame-Rijden kent als kernactiviteit het professioneel verzorgen van belettering/advertenties op
representatieve auto’s van particulieren in geheel België, waarbij de focus ligt op Vlaanderen;
Reclame-Rijden beschikt over een bestand van auto’s, welke inzetbaar zijn voor advertentierondes;
De medewerkers van Reclame-Rijden bevestigen gedurende een bepaalde advertentieronde
belettering/advertentie op de auto en de mediadrager is gehouden een minimaal aantal kilometers per
maand af te leggen met de betreffende auto;
Reclame-Rijden heeft ervoor gezorgd dat alle reclamemakers zijn gescreend en over een representatieve
auto beschikken, welke voldoet aan de daartoe gestelde wettelijke vereisten;
1. Reclame-Rijden verzorgt voor opdrachtgever het selecteren, produceren, aanbrengen, registreren,
controleren en beheren van de belettering/advertenties op auto’s van particulieren zoals deze digitaal is
verstrekt door de opdrachtgever. Voordat de belettering/advertenties op de auto’s worden gemonteerd, zal
de belettering/advertentie ter goedkeuring worden voorgelegd aan de opdrachtgever;
2. Reclame-Rijden en de opdrachtgever komen overeen dat gedurende een bepaalde periode op een
afgesproken hoeveelheid auto’s, volgens overeengekomen selectie, beletteringen/advertenties worden
aangebracht;
3. Mocht gedurende de looptijd van de reclamecampagne een auto, om welke reden dan ook, uitvallen, dan
zal de betreffende belettering/advertentie reclame-uiting binnen tien werkdagen op een vervangende auto
worden aangebracht onder dezelfde voorwaarden en condities zoals overeengekomen;
4. De overeenkomst tussen Reclame-Rijden en opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van deze
voorwaarden/overeenkomst door de opdrachtgever. Afwijkingen van deze overeenkomst kunnen slechts
schriftelijk worden overeengekomen tussen partijen, waarbij instemming van beide partijen noodzakelijk is;
5. Voor het uitvoeren van de gehele advertentieronde is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd. De
opdrachtgever is gehouden 100% van het factuurbedrag na ondertekening van dit contract binnen 14 dagen
na contractsdatum te betalen aan Reclame-Rijden. Reclame-Rijden zal hiertoe de factuur toezenden. Bij
niet-tijdige betaling is Reclame-Rijden gerechtigd de eventuele reclamecampagne uit te stellen totdat
betaling is geschied;
6. De reclameboodschap - de lay-out - wordt door de opdrachtgever digitaal aangeleverd volgens de
aanlevervoorwaarden die Reclame-Rijden verstrekt, behoudens andersluidende afspraken. De kosten van het
ontwerpen van de belettering/advertentie alsmede de productiekosten hiervan komen voor rekening van de
opdrachtgever en zijn doorberekend in het factuurbedrag;
7. Na het einde van de campagne zal Reclame-Rijden kosteloos de advertentie stickers verwijderen van de
campagne voertuigen.
8. Reclame-Rijden zal zich tot het uiterste inspannen om zorg te dragen dat bij aanvang van de
advertentieronde het overeengekomen aantal auto’s de reclame-uiting draagt en ook daadwerkelijk zich op
de openbare weg begeeft. Mocht de advertentieronde later aanvangen, echter niet later dan 14 dagen dan
de overeengekomen datum, dan blijft de overeenkomst geheel in stand;
9. De overeenkomst kan niet door partijen worden opgezegd. Mocht opdrachtgever gedurende de
advertentieronde de overeenkomst wensen te beëindigen, dan is de opdrachtgever gehouden de volledige
factuursom (100%) te voldoen;
10. Indien de opdrachtgever klachten heeft omtrent de uitvoering van de advertentieronde, dan dient hij
direct contact met Reclame-Rijden op te nemen en tevens deze klacht binnen 10 dagen na ontstaan van de
klacht schriftelijk en met een duidelijke omschrijving aan Reclame-Rijden kenbaar te maken. Bij gebreke van
een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Reclame-Rijden inzake van eventuele klachten
aangaande de advertentieronde;
11. Alle door Reclame-Rijden geproduceerde reclame-uitingen blijven volledig eigendom van Reclame-Rijden,
tenzij anders overeengekomen;
12. In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat Reclame-Rijden het vereiste

aantal reclamemakers niet tijdig bijeen kan vergaren, is Reclame-Rijden gerechtigd de beoogde
advertentieronde te verlengen of de aanvang van de advertentieronde uit te stellen gedurende de tijd welke
de tijdelijke overmacht voortduurt. Ingeval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een
omstandigheid waarop Reclame-Rijden geen invloed heeft of redelijkerwijs kan hebben en die een
deugdelijke uitvoering van de advertentieronde onmogelijk maakt, is Reclame-Rijden danwel de
opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Ingeval van overmacht kan de
opdrachtgever geen vergoeding van de door hem geleden schade van Reclame-Rijden vorderen,
onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW;
13. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Reclame-Rijden geleverde dienstverlening de uiterste
zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet worden
ingestaan. De totale aansprakelijkheid van Reclame-Rijden wegens toerekenbare tekortkoming in de
verplichting tot nakoming van de advertentieronde is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot
maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs. In geen geval zal de totale vergoeding
voor directe schade per jaar echter meer bedragen dan € 5.000€. Reclame-Rijden is op geen enkele wijze
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
of enige andere schade;
14. Op elke overeenkomst van Reclame-Rijden met de opdrachtgever is uitsluitend Belgisch recht van
toepassing. Tevens worden door Reclame-Rijden geen algemene voorwaarden van de opdrachtgever
geaccepteerd. Indien betaling door de opdrachtgever niet binnen de daartoe gestelde termijnen volgt, dan is
Reclame-Rijden gerechtigd de wettelijk rente in rekening te brengen alsmede buitengerechtelijke kosten,
welke zijn gefixeerd op 10% van de te vorderen hoofdsom;
15. Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de
Kantonrechter of de Arrondissementsrechtbank te Antwerpen.

