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ALGEMENE VOORWAARDEN GRIPP B.V.
Inzake Adverteerders
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Begrippen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Gripp
de besloten vennootschap Gripp B.V., statutair gevestigd te Bergschenhoek
Concessiegever de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Reclameobjecten of Reclameruimte voor het plaatsen van Reclameobjecten voor reclame-exploitatie aan Gripp
beschikbaar stelt c.q. verhuurt aan Gripp
Wederpartij
iedere derde partij van Gripp
Reclameruimte
de ruimte waarop een Reclameobject is of kan worden aangebracht
Reclameobject
een object waarop ieder opschrift, aankondiging en/of mededeling met een
commercieel of niet-commercieel belang, zichtbaar op of vanaf de openbare
weg, statisch dan wel dynamisch, gericht op het aandacht vragen voor producten, diensten, activiteiten of namen wordt getoond, waaronder in ieder geval
begrepen maar niet beperkt tot: abri’s, displays, lichtmastreclame, billboards,
A0-borden of specials
Buitenreclame
Reclameruimte en/of Reclameobject
Overeenkomst
de overeenkomst tussen de Wederpartij en Gripp inzake de verhuur van
Buitenreclame
Concessieovereenkomst de overeenkomst tussen Concessiegever en Gripp inzake de inhuur van
Buitenreclame
Partijen
Gripp en de Wederpartij gezamenlijk
Algemene Voorwaarden onderhavige algemene voorwaarden
Jaarvergoeding de vergoeding als genoemd in artikel 8.1 van de Algemene Voorwaarden
Beoogde ingangsdatum de op een Overeenkomst door de accountmanager opgegeven, naar
redelijke maatstaven, plaatsingsdatum
Werkelijke Ingangsdatum de ingangsdatum van een Overeenkomst door plaatsing van Buitenreclame, waarbij heeft te gelden dat indien plaatsing in een bepaalde week is
gepland, dit op elke dag van die week kan geschieden
Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging van de algemene voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten
aan, leveringen door en Overeenkomsten met Gripp betreffende haar ondernemersactiviteiten, voor zover door Gripp en haar Wederpartij niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze
Algemene Voorwaarden is afgeweken.
2.2 Ingeval van onderlinge strijdigheid tussen de Overeenkomst enerzijds en de Algemene Voorwaarden anderzijds, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
2.3 Algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing.
2.4 Schriftelijk overeengekomen afwijkingen gelden niet voor volgende aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij anders is bepaald.
2.5 Deze Algemene Voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften,
regelingen en richtlijnen kunnen door Gripp worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst
in werking 30 dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de
bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld. Wijzigingen gelden ook
ten aanzien van bestaande Overeenkomsten.
Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Alle begrotingen, prijsopgaven en aanbiedingen van Gripp zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
3.2 Eerst door de ondertekening van een schriftelijke overeenkomst door de Wederpartij komt
een Overeenkomst tussen Gripp en de Wederpartij tot stand.
3.3 Een aanvulling op of wijziging van een Overeenkomst tussen Gripp en de Wederpartij is eerst
van kracht nadat Gripp deze aanvulling of wijziging schriftelijk heeft bevestigd.
3.4 Gripp houdt zich zoveel mogelijk aan de in de Overeenkomst genoemde (lever)tijden en/
of - indien van toepassing - de Werkelijke Ingangsdatum van het Reclameobject, doch overschrijding daarvan geeft de Wederpartij geen recht op ontbinding van de Overeenkomst en/
of schadevergoeding.
Artikel 4. Duur van de overeenkomst
4.1 Gripp sluit met de Wederpartij de Overeenkomst voor de daarin genoemde periode. De
looptijd van de Overeenkomst vangt aan op de Werkelijke Ingangsdatum en wordt, behoudens tijdige opzegging, telkens met een jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging kan door
elk der Partijen, uitsluitend per aangetekende brief, plaatsvinden tegen het einde van een
contractperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand indien het een
nog niet verlengde Overeenkomst betreft dan wel met inachtneming van een opzegtermijn
van in ieder geval vier maanden indien de Overeenkomst reeds verlengd is.
4.2 Overeenkomsten die zijn aangegaan voor een duur korter dan 52 weken, eindigen na verloop van de contractperiode van rechtswege, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 5. Opzegging, opschorting en beëindiging van de Overeenkomst
5.1 Gripp heeft, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar
overigens toekomende rechten en zonder dat een ingebrekestelling of een rechterlijke tussenkomst is vereist, het recht de Overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij geheel of
gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden, dan wel de (gedeeltelijke) (verdere) uitvoering van
de Overeenkomst met de Wederpartij op te schorten, ingeval:
a.
de zichtbaarheid van de Buitenreclame vanaf de openbare weg geheel dan wel
gedeeltelijk wordt verminderd en/of het vrije zicht op de Buitenreclame geheel of
gedeeltelijk wordt belemmerd door roerende dan wel onroerende zaken, ongeacht
de oorzaak hiervan;
b.
voorafgaand dan wel tijdens de looptijd van de Overeenkomst van overheidswege
voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde vergunningen, ontheffingen
of anderszins benodigde toestemming niet worden verleend dan wel niet worden
verlengd of worden ingetrokken, die tot gevolg hebben dat nakoming van de Overeenkomst voor Gripp niet langer mogelijk is;
c.
van overheidswege extra (wettelijke) verplichtingen en/of nadere regels worden gesteld aan de Buitenreclame waardoor de Overeenkomst niet zonder nadere investeringen dan wel inspanningen van Gripp kan worden uitgevoerd;
d.
de Wederpartij enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst en de daaraan
verbonden voorwaarden, dan wel enige wettelijke verplichting niet, niet tijdig of niet
naar behoren nakomt, ongeacht de oorzaak hiervan;
e.
de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
f.
(voorlopige) surséance van betaling ten aanzien van de Wederpartij wordt verleend;
g.
de Wederpartij, in geval van een natuurlijk persoon, komt te overlijden;
h.
de Wederpartij insolvabel is;
i.
den regeling met de schuldeisers van de Wederpartij wordt getroffen;
j.
de Wederpartij de vrije beschikking over (een substantieel deel van) zijn vermogen
verliest, bijvoorbeeld door beslaglegging;
k.
de Wederpartij overgaat tot staking van zijn onderneming of een belangrijk deel
daarvan, waaronder begrepen liquidatie van de onderneming of de inbreng van de
onderneming in een op te richten of reeds bestaande vennootschap;
l.
de Wederpartij tot boedelafstand overgaat;
m.
derden, niet zijnde groep- of dochtermaatschappijen als bedoeld in respectievelijk de
artikelen 2:24b en 2:24a van het Burgerlijk Wetboek, direct of indirect zeggenschap
verkrijgen over de activiteiten van de Wederpartij.
5.2 Gripp is te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst met de Wederpartij per direct op te
zeggen indien de Concessieovereenkomst op grond waarvan Gripp aan de Wederpartij de
betreffende Buitenreclame beschikbaar stelt c.q. verhuurt, eindigt.
5.3 Indien Gripp van de rechten - genoemd in lid 1 en lid 2 van dit artikel - op onverwijlde opzegging of ontbinding en daarmee beëindiging van de Overeenkomst gebruik maakt, laat dit
onverlet het recht van Gripp volledige schadevergoeding inclusief alle kosten met inbegrip
van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand te vorderen van de Wederpartij.
5.4 Bedragen die Gripp vóór de opzegging, ontbinding of opschorting aan de Wederpartij heeft
gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft
gepresteerd, blijven onverminderd door de Wederpartij verschuldigd en worden op het moment van de opzegging, ontbinding of opschorting direct opeisbaar.
Artikel 6. Prijzen
6.1 Alle door Gripp geoffreerde en/of met de Wederpartij overeengekomen prijzen zijn exclusief
btw en exclusief eventueel van overheidswege geheven belastingen, rechten, retributies en
dergelijke, tenzij door Partijen anders overeengekomen. In aanvulling hierop dan wel in
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afwijking hiervan geldt dat de aan de Wederpartij geoffreerde en/of met deze partij overeengekomen prijzen exclusief stroom- en precariokosten zijn.
Publicatie van prijzen en andere gegevens door Gripp geschiedt steeds onder voorbehoud
van wijzigingen.
Indien er een vergoeding wordt overeengekomen in de Overeenkomst tussen Partijen zal
deze vergoeding telkens na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de Werkelijke Ingangsdatum, worden verhoogd in overeenstemming met het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie
(CBS). De vergoeding wordt niet aangepast als dat zou leiden tot een lagere vergoeding dan
de laatst geldende.
Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst de kosten van Gripp verhoging ondergaan vanwege één of meer kostprijsbepalende factoren, zoals onder meer tarieven, belastingen, wisselkoersen, arbeidslonen, prijzen van importeurs en/of toeleveranciers, heeft Gripp
het recht om deze verhoging met onmiddellijke ingang gespecificeerd aan de Wederpartij
door te berekenen, met dien verstande dat enige prijsverhoging niet eerder zal worden
doorgevoerd dan na drie maanden na aanvang van de Overeenkomst.
Indien op verzoek van de Wederpartij, of daartoe anderszins te goeder trouw genoodzaakt,
de normale werktijden (zijnde: maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot en met 17.30
uur) moeten worden overschreden, heeft Gripp het recht daarvoor opslagen te berekenen.

Artikel 7. Inhoud en vorm van advertenties/vrijwaring
7.1 De Wederpartij is ermee bekend dat de Concessiegevers restricties kunnen opleggen aan
via Gripp te voeren Buitenreclame en de Wederpartij verklaart deze restricties te zullen respecteren als maken zij deel uit van de Overeenkomst tussen Gripp en de Wederpartij. Zulke
restricties kunnen onder meer, maar niet limitatief, voortvloeien uit: eisen van welstandcommissies, de vormgeving van de Buitenreclame, belangen van verkeersveiligheid en/of bewegwijzering, overlast en/of hinder, gevaarzetting, aanleg, verplaatsing, sluiting of onderhoud
van wegen, staat van lichtmasten dan wel elektriciteitsvoorschriften.
7.2 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 7.1 van deze Algemene Voorwaarden behoeft elke
reclame-uiting voor plaatsing de goedkeuring van Gripp. Het staat Gripp in ieder geval vrij
een reclame-uiting te weigeren, indien zij de kans reëel acht dat door de ter beschikking
gestelde Reclameruimte schade zal worden toegebracht in verband met de aard van de
reclame-uiting. Goedkeuring van een reclame-uiting ontheft de Wederpartij niet van zijn
aansprakelijkheid voor de vorm en inhoud daarvan.
7.3 De Wederpartij is aansprakelijk voor de vorm en inhoud van de reclame-uiting die wordt
geplaatst in, op of aan de Buitenreclame. De Wederpartij staat er onder meer voor in dat de
reclame-uitingen:
a.
niet in strijd zullen zijn met de openbare orde en/of goede zeden;
b.
niet in strijd zullen zijn met enig overheidsbesluit dat ter plaatse geldend is;
c.
niet in strijd zullen zijn met de regels van de Nederlandse Reclame Code en/of enige
wettelijke bepaling en/of enig recht van enige derde, dan wel de geldende Concessieovereenkomst;
d.
geen religieuze of politieke strekking hebben;
e.
niet van zodanige levensbeschouwelijke aard zijn dat zij minder geschikt zijn voor de
betreffende vorm van Buitenreclame;
f.
voldoen aan alle eisen redelijkerwijs te stellen aan de betreffende vorm van Buitenreclame, waaronder de eis dat de reclame-uitingen niet uitnodigen tot vandalisme.
7.4 Behoudens opzet of grove schuld van Gripp of haar Concessiegever(s) vrijwaart de Wederpartij Gripp en haar Concessiegever(s) voor alle aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade(s), gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die derden jegens Gripp en/
of haar Concessiegever(s) in verband met de inhoud, aard, vorm, uitvoering en onderhoud
van de reclame-uiting c.q. Buitenreclame pretenderen.
Artikel 8. Betaling Overeenkomst
8.1 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, factureert Gripp steeds één jaar vooruit (“de
Jaarvergoeding”).
8.2 Betaling van hetgeen de Wederpartij aan Gripp verschuldigd is, dient te geschieden zonder
aftrek, korting of schuldverrekening, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een
door Gripp aan te geven bankrekening en, tenzij anders is overeengekomen, in euro. Voor
zover geen andere termijn is overeengekomen, dient de bijschrijving te hebben plaatsgevonden uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum.
8.3 Bij niet naleving van de betaaltermijn van dertig (30) dagen genoemd in lid 2, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Wederpartij met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Gripp op de Wederpartij zonder ingebrekestelling
direct opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen verzuim in. Met ingang van
de dag waarop de Wederpartij in verzuim is, is deze aan Gripp, zonder verdere aanzegging
en/of ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd zolang het verzuim voortduurt, onverminderd de overige aan Gripp toekomende rechten op vergoeding van met het verzuim
samenhangende schade. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening en risico van de Wederpartij. Deze kosten bedragen 15% over
de hoofdsom met een minimum van € 1.200, tenzij de door Gripp werkelijk gemaakte
kosten hoger zijn. In dat laatste geval is de Wederpartij vergoeding van de werkelijke kosten
verschuldigd. Ingeval van gerechtelijke incasso is de Wederpartij eveneens gehouden om de
in redelijkheid gemaakte werkelijke kosten van Gripp, waaronder die van juridische bijstand,
volledig aan Gripp te voldoen voor zover de werkelijke kosten het bedrag van de (eventuele)
proceskostenveroordeling te boven gaan. Bovendien is Gripp bevoegd alle werkzaamheden
voor de Wederpartij, waaronder het verstrekken van informatie aan de Wederpartij, op te
schorten, zolang geen volledige betaling is ontvangen.
8.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Wederpartij naar het oordeel van
Gripp daartoe aanleiding geeft, is Gripp gerechtigd van de Wederpartij te verlangen, dat
deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Gripp te bepalen vorm. Indien de
Wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Gripp gerechtigd, onverminderd haar
overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en
is al hetgeen de Wederpartij aan Gripp uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
8.5 In geval van een Overeenkomst met meerdere Wederpartijen, is iedere Wederpartij hoofdelijk verbonden voor de betaling van het verschuldigde factuurbedrag.
8.6 Betalingen door de Wederpartij strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde
kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al
vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 9. Aanlevering reclamemateriaal
9.1 De Wederpartij is verantwoordelijk voor een ordentelijke aanlevering van ruim voldoende
reclamemateriaal dat direct geschikt moet zijn om voor het genoemde doel te gebruiken
overeenkomstig de instructies van Gripp op het kantooradres van Gripp en/of op een ander
door Gripp aangegeven adres. Dit materiaal dient uiterlijk vier weken voor de Beoogde
Ingangsdatum van de publiciteitscampagne op het aangegeven adres beschikbaar te zijn.
Indien de Wederpartij niet tijdig en/of ordentelijk en/of in direct te gebruiken staat en/of voor
vergissing in aanmerking komend materiaal en/of op een onjuist adres en/of onvoldoende
reclamemateriaal aanlevert, staat het Gripp vrij hetzij de reclame niet aan te brengen, hetzij
deze en/of de campagne naar eigen bevinding van zaken op kosten van de Wederpartij aan
te passen, onverminderd de verschuldigdheid van de prijs door de Wederpartij en zonder
dat Gripp aansprakelijk zal zijn voor enige hieruit voortvloeiende schade. Onder kosten dient
mede verstaan te worden technische kosten, arbeidskosten en transportkosten.
9.2 Indien de Wederpartij 3 (drie) maanden na de Beoogde Ingangsdatum nog niet is overgegaan tot de aanlevering van reclamemateriaal, zoals bedoeld in artikel 9.1 van deze Algemene Voorwaarden, dan zal Gripp desondanks de facturering, zoals overeengekomen in de
Overeenkomst aanvangen.
9.3 Indien aan het plaatsen van uitingen in spoedeisende gevallen dan wel aan het uitvoeren,
respectievelijk aanbrengen van speciale montages en/of indelingen extra kosten zijn verbonden, zal Gripp deze kosten bij de Wederpartij in rekening brengen. Hetzelfde zal gelden
indien uitingen die de Wederpartij reeds aan Gripp heeft geleverd op het verzoek van de
Wederpartij dienen te worden gewijzigd, en/of aangevuld en/of bedekt.
9.4 De publiciteitscampagne neemt een aanvang op de Werkelijke Ingangsdatum, tenzij er
sprake is van uitstel door toedoen van Gripp.
9.5 Wanneer door toedoen van de Wederpartij de Beoogde Ingangsdatum niet kan worden
gehaald, behoudt Gripp zich het recht voor de looptijd van de Overeenkomst te verlengen
met het verschil tussen de Beoogde Ingangsdatum en de Werkelijke Ingangsdatum.
9.6 Gripp is gerechtigd om zowel het in de Overeenkomst gemelde moment van aanvang, als
het aldaar genoemde moment van beëindiging van de publiciteitscampagne te verleggen.
9.7 Indien de Wederpartij aan Gripp uitingen aanlevert, dan dienen deze uitingen aan de dwingende technische voorschriften te voldoen, zoals beschreven in de technische voorwaarden.
De technische voorwaarden worden geacht om tezamen met onderhavige Algemene Voorwaarden een onverbrekelijk geheel te vormen en als zodanig ondeelbaar te zijn.
9.8 Indien de door de Wederpartij aan Gripp aangeleverde uitingen niet aan een of meerdere in
het voorgaande lid van dit artikel genoemde technische voorschriften voldoen, dan zal Gripp
bevrijd zijn van alle voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen onverminderd haar recht het voor de publiciteitscampagne overeengekomen en in de Overeenkomst
vermelde bedrag geheel te vorderen.
9.9 Indien de Overeenkomst tussen Gripp en de Wederpartij lichtmastreclame door middel van
te verlichten reclamebak(ken) dan wel de plaatsing van reclame op abri´s betreft, dan zal de

verlichting van deze reclamebakken c.q. abri’s synchroon lopen met de openbare verlichting
van de stad waarin de reclamebakken c.q. abri’s zich bevinden. Gripp draagt er voor zorg dat
minimaal 80% van de te verlichten reclamebakken c.q. abri’s ten behoeve van de Wederpartij verlicht is. In het geval een lager percentage van de te verlichten reclamebakken c.q. abri’s
verlicht wordt, zal de Wederpartij aanspraak kunnen maken op een korting van 15% voor
elke reclamebak/abri die niet verlicht is.
Artikel 10. Schade
10.1 Gripp heeft de inspanningsverplichting de buitenreclameobjecten regelmatig te (doen) controleren.
10.2 Indien naar redelijk oordeel van Gripp het reclamemateriaal betreffende Buitenreclame onherstelbaar beschadigd is, is Gripp gerechtigd dit reclamemateriaal te verwijderen.
10.3 Gripp is nimmer aansprakelijk voor al dan niet gedeeltelijke beschadiging, buitengebruikstelling of diefstal van het reclamemateriaal betreffende Buitenreclame, noch komt aan de Wederpartij op grond hiervan een recht tot annulering of beperking van zijn order of tot geheel
of gedeeltelijke weigering van betaling toe, mits lid 4 van dit artikel van toepassing is. Kosten
verbonden aan eventuele verwijdering en/of herstel en/of herplaatsing van reclamemateriaal
betreffende Buitenreclame komen voor rekening van de Wederpartij.
10.4 Bij verwijdering van de Buitenreclame voor langer dan een periode van 4 weken kan Gripp
naar keuze de facturatie tijdelijk stopzetten dan wel de Overeenkomst verlengen met de
duur van de verwijdering van de Buitenreclame.
Artikel 11. Locatie
Zoveel mogelijk zal met de wensen van de Wederpartij betreffende reclame-uitingen op bepaalde
locaties rekening worden gehouden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen,
wordt met betrekking tot locaties geen garantie gegeven. Ook in geval van verandering in
plaats of aantal der reclameobjecten heeft Gripp het recht de opgegeven aantallen reclameuitingen in één of meerdere gemeentes te wijzigen.
Artikel 12. Overmacht
12.1 Gripp is in redelijkheid gehouden de Overeenkomst zo goed mogelijk uit te (laten) voeren.
12.2 Onverminderd het overigens bepaalde in de Algemene Voorwaarden komt aan de Wederpartij ingeval van niet ter beschikking stelling, plaatsing en/of verwijdering en/of buitengebruikstelling van Buitenreclame, veroorzaakt door overmacht aan de zijde van Gripp en/of
ten gevolge van bepalingen in de Concessieovereenkomst en/of door overmacht van de
Concessiegever(s), geen recht tot ontbinding en/of restitutie en/of schadevergoeding toe,
met dien verstande dat indien deze overmacht met betrekking tot Buitenreclame langer
dan vijftien dagen aaneengesloten duurt en betrekking heeft op de volle omvang van enige
campagne, Gripp verplicht is om, nadat deze overmacht zal zijn opgeheven, alsnog haar
verplichtingen op basis van de Overeenkomst na te komen.
12.3 In geval van overmacht waardoor Gripp de Overeenkomst redelijkerwijs niet kan nakomen
dan wel nakoming niet van Gripp kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, zulks ter keuze
van Gripp, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
12.4 Onder overmacht dient mede, maar niet limitatief, te worden verstaan:
a.
tijdelijk of blijvende verwijdering, buitengebruikstelling, verplaatsing of belemmering van het zicht of de toegang tot de Buitenreclame in het belang van de
Concessiegever(s), waarbij, indien Concessiegever(s) deel uitmaakt/uitmaken van
enig overheidslichaam, onder het belang van de Concessiegever(s) mede de door dit
overheidslichaam gediende belangen dienen te worden begrepen;
b.
stakingen bij Gripp of haar uitvoerders;
c.
vertraagde verstrekking aan Gripp van bij enige Concessiegever(s) of enige derde
bestelde zaken of diensten;
d.
oproer, rellen, ongevallen, brand.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Behoudens opzet of grove schuld van Gripp, is Gripp niet aansprakelijk voor (al dan niet
gevolg)schade, van welke aard dan ook, die de Wederpartij mocht lijden ten gevolge van het
door Gripp om welke reden ook, niet (geheel) (kunnen) uitvoeren van haar verplichtingen uit
Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
13.2 De Wederpartij vrijwaart Gripp voor alle aanspraken van derden jegens Gripp in verband met
de uitvoering van de Overeenkomst en alle daarmee verband houdende (buiten)gerechtelijke kosten.
13.3 Indien en voor zover, met inachtneming van hetgeen hierover in de Algemene Voorwaarden
is bepaald, Gripp is gehouden tot vergoeding van een schade waarvoor hij aansprakelijk
is, is de aansprakelijkheid van Gripp voor die schadevergoeding in elk geval beperkt tot
het bedrag dat de verzekering van Gripp ten aanzien van de schade uitkeert. Indien Gripp
niet voor de betreffende schade verzekerd is of de verzekering niet (volledig) uitkeert, is de
aansprakelijkheid van Gripp beperkt tot het bedrag van € 10.000, dan wel tot het bedrag
dat door Gripp in verband met de schade toebrengende gebeurtenis aan de Wederpartij in
rekening is gebracht, doch slechts indien dit lager is dan voornoemd bedrag.
13.4 Voorgaande leden laten onverlet dat Gripp, voor zover uit deze Algemene Voorwaarden
niet anders blijkt, geen of slechts deels van een vergoeding aan de Wederpartij in rekening
kan brengen, voor zover door schuld van Gripp enige Overeenkomst niet (geheel) wordt
uitgevoerd. Voor zover nodig wordt enige schade hierdoor geacht te zijn verrekend.
13.5 Aansprakelijkheidsbeperkende, - uitsluitende, of -vaststellende voorwaarden, die door derden aan Gripp kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Gripp aan de Wederpartij
worden tegengeworpen.
13.6 Alle verweermiddelen die Gripp aan de met de Wederpartij gesloten Overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen door haar medewerkers en andere
bij uitvoering van de Overeenkomst door Gripp ingeschakelde (rechts)personen jegens de
Wederpartij worden ingeroepen, als ware haar medewerkers en deze personen zelf partij bij
de Overeenkomst.
13.7 Gripp is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen, kenbaar gemaakt na afloop van de
campagneperiode en/of tekortkomingen die de Wederpartij, nadat hij deze heeft ontdekt,
niet binnen drie dagen daarna aan Gripp kenbaar maakt.
Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten, merken en handelsnamen
14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de krachtens de Overeenkomst door Gripp ontwikkelde materialen, zoals documentatie en offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Gripp of haar licentiegevers. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend
de gebruiksrechten.
14.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gripp de merken, logo’s en andere informatie en materiaal van Gripp openbaar te maken, ter beschikking
te stellen, te modificeren, te bewerken, kopieren, of anderszins te verveelvoudigen, uit te
lenen of anderszins aan derden te verstrekken.
14.3 Ingeval van niet nakoming door de Wederpartij van één van de in artikel 14 neergelegde
verboden en opgenomen verplichtingen, verbeurt de Wederpartij aan Gripp een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 voor iedere inbreuk of overtreding, vermeerderd met €
500 voor iedere dag of een gedeelte van de dag dat deze inbreuk of overtreding voortduurt.
14.4 Gripp heeft voor promotionele doeleinden het recht van door Gripp geplaatste reclame
foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.
Artikel 15. Opschorting/retentierecht/verrekening
De Wederpartij is niet gerechtigd om zijn verplichtingen jegens Gripp op te schorten en enig retentierecht uit te oefenen op zaken die eigendom van Gripp zijn of waarop Gripp op een of andere
wijze aanspraak heeft.
Artikel 16. Overdracht
16.1 Gripp is gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst en/of de Algemene
Voorwaarden dan wel de Overeenkomst zelf aan een derde over te dragen, waarbij de
Wederpartij reeds nu voor alsdan haar instemming verleent aan vorenbedoelde overdracht.
16.2 Het is de Wederpartij uitsluitend toegestaan om rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden aan een derde over te dragen, nadat hij daarvoor de
schriftelijke toestemming van Gripp heeft verkregen.
Artikel 17. Conversie
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling voor
wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe,
zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
Artikel 18. Forum- en rechtskeuze
18.1 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij
uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het
hoofdkantoor van Gripp is gevestigd, tenzij Gripp de naar algemene bevoegdheidsregels
bevoegde rechter verkiest.
18.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen Gripp en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.

