
  

 
Artikel 1: Toepasselijkheid 
 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, overeenkomsten en 
aanbiedingen die door EASYVILT met  haar adverteerders wordt gesloten. 
1.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts 
rechtsgeldig, mits zij schriftelijk door EASYVILT zijn aanvaard en bevestigd. 
 
Artikel 2: Vrijblijvende aanbiedingen 
 
2.1 Alles verstuurde facturen, offertes en soortgelijke mededelingen zijn onder voorbehoud van fouten 
en wettelijke omzetbelasting. 
2.2 Er worden aanbiedingen (staffelkortingen) doorgevoerd voor de duur van het adverteren. De 
adverteerder zelf aangeven voor welke duur zij willen deelnemen. Het veranderen van 
horecagelegenheid is mogelijk. 
2.3 EASYVILT behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. Indien een prijsverhoging 
doorgevoerd zal worden voor advertenties reeds afgesloten overeenkomsten, zij het zover nog niet 
geplaatst, heeft de adverteerder het recht de overeenkomst zonder extra koste te annuleren. 
 
Atrikel 3: Overeenkomst 
 
3.1 EASYVILT ontwerpt en laat door een derde partij de advertentie op een `Viltje` drukken. 
3.2 EASYVILT laatde advertentie drukken door een derde partij ,  gedrukt in het overeengekomen 
ontwerp (digitale proefdruk). De proefdruk zal worden verstrekt door EASYVILT alvorens de bestanden 
zullen worden toegezonden aan de drukker. 
3.3 De overeenkomst tussen EASYVILT en de adverteerder komt slechts overeen door ondertekening 
van een telefonisch akkoord en/of bevestiging per email en/of tekstbericht van de adverteerder en/of 
onderhavige overeenkomst. 
3.4 De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een (getekende) overeenkomst 
werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de 
opdrachtnemer gesloten (mondelinge) overeenkomst akkoord te zijn gegaan. 
 
Artikel 4: Betaling 
4.1 Facturen zullen maandelijks of in één keer gefactureerd worden. 
4.2 De betaling van de factuur door de adverteerder dient te zijn geschied binnen 14 dagen na 
factuurdatum, per bank of in contanten. 
4.3 Bij uitblijven van een tijdelijke of volledige betaling houdt EASYVILT het recht voor plaatsing van 
nieuwe advertentie(s) op te schorten. De door EASYVILT hierdoor geleden schade, te maken kosten, 
waaronder begrepen buitenrechtelijk kosten, zoals incassokosten, alsmede wettelijke rente, komen 
voor de rekening van de adverteerder. 
4.4 Indien de adverteerder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door 
EASYVILT is gewezen op de te late betaling en EASYVILT de adverteerder een termijn van 7 dagen heet 
gegund om aan de betalingsverplichting(en) te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen de 7-
dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is EASYVILT 
gerechtigd de door hem gemaakte buitenrechtelijke incassokosten in rekening te brengen. de 
incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot 2.500 euro, 10% over de 
daaropvolgende 2.500 euro en 5% over de volgende 5.000 euro met een minimum van 40 euro. De 
ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 
 
Artikel 5: Overmacht 
In geval van tijdelijk overmacht is EASYVILT gerechtigd het drukken en leveren van viltjes uit te stellen 
gedurende de tijd welke de tijdelijke overmacht duurt. De adverteerder wordt hiervan op de hoogte  



  

 
 
gesteld en heeft de mogelijkheid de overeenkomst buitenechtelijk te ontbinden. EASYVILT zal reeds 
betaalde facturen crediteren. In geval van overmacht kan de adverteerder geen vergoeding van de 
door hem geleden schade op EASYVILT verhalen/vorderen. 
 
Artikel 6: Aansprakelijkheid 
6.1 Hoewel met betrekking tot de inhoud de door EASYVILT geleverde dienstverlening de uiterste zorg 
is nagestreefd, kan voor eventuele foute of onvolledigheden niet worden ingestaan. Na de zogenaamd 
` digitale proefdruk´ dient de adverteerder deze fouten zelf op te merken en aan te geven. De digitale 
proefdruk zal worden verstrekt per e-mail, mits het e-mailadres bekend is. De adverteerde kan 
wijzigingen doorgeven voor de gecommuniceerde uiterste datum of akkoord gaan met deze 
proefdruk. Bij geen gehoor vanuit de adverteerder gaat EASYVILT ervan uit dat er geen aanpassingen 
hoeven worden doorgevoerd te worden en dat de adverteerder akkoord is. 
6.2 EASYVILT kan , behoudens grove schuld en/of opzet, niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten 
op het gedrukte werk indien: 
- EASYVILT de door de adverteerder doorgegeven wijzigingen heeft doorgevoerd in het bestand 
verzonden aan de drukker. 
- de adverteerder geen wijzigingen heeft doorgegeven na toezenden van de proefdruk. 
6.3 Adverteerder is verantwoordelijk voor het aanleveren van de te drukken gegevens, bestanden, 
advertenties, foto´s, logo´s etc., die voldoen aan de huidige wet -en regelgeving, waaronder ook de 
regelgeving rondom intellectueel eigendom. Logo´s, uitspraken en/of enig ander goed dat onder 
intellectueel eigendom zou kunnen vallen komen voor de verantwoordelijkheid van de adverteerder. 
EASYVILY hoeft hier geen controle over uit te oefenen, maar houdt het recht voorbehouden 
advertenties in strijd met wet -en regelgeving te weigeren, conform art. 8.1 Algemene voorwaarden. 
6.4 Ondernemer is niet aansprakelijk tegenover derden die claimen dat het gedrukte werk niet voldoet 
aan de huidige wet -en regelgeving ex. voorgaande leden van dit artikel. Hiervoor kan derde zich 
wenden tot adverteerder. 
6.5 Fouten in het drukwerk zoals in 6.3 bedoeld leiden, behoudens grove schuld en/of opzet, niet tot 
vergoeding en/of opnieuw leveren van producten. 
6.6 Bij het leveren van diensten maakt EASYVILT gebruik van diensten van derden, waaronder onder 
meer het drukken van de viltjes en de aflevering op locatie. Voor eventuele schade ontstaan door 
fouten gemaakt door, en/of buiten opdracht vallende handelingen verricht door deze derden is 
EASYVILT niet aansprakelijk.  
6.7 EASYVILT probeert alleen een samenwerking aan te aan met ´gezonde ´ horecazaken. Mocht er 
tussentijds een faillissement, sluiting of dergelijke onstaan, dan kan EASYVILT hier niet aansprakelijk 
voor gesteld worden. OP het moment van sluiting zal EASYVILT de samenwerking beëindigen en zal de 
overeenkomst met de adverteerder vanaf dat moment komen te vervallen. 
6.8 EASYVILT is ten allen tijden gemachtigd om de geleverde viltjes op te halen en te vernietigen. 
Zowel horecazaken als adverteerder zullen hiervan op de hoogte gesteld worden. 
 
Artikel 7: Aanlevering bestanden 
7.1 De door de adverteerder verstrekte gegevens, zijnde logo, afbeelding, tekst en/of ander gegeven 
dat gedrukt dienen te worden dienen in voldoende kwaliteit, geschikt voor drukken, te worden 
aangeleverd. 
7.2 De advertentietekst, adresgegevens en logo wordt door de adverteerder digitaal per mail (voor een 
nader overeen te komen datum) aangeleverd, behoudens andersluidende afspraken. 
7.3 Bij geen tijdige/ of volledige aanlevering zullen uw viltjes mogelijk niet tijdig worden gedrukt. 
7.4 Indien een adverteerder of door adverteerder aangewezen derde aan EASYVILT niet tijdig, niet 
goed reproduceerbaar, incompleet, onvolledig of ongeschikt materiaal of tekst aanlevert waardoor 
ontwerp, drukken en/of levering van de advertentie niet (meer) mogelijk is, heeft EASYVILT het recht  
 



  

 
 
de naar adverteerder verstuurde factuur te innen. De adverteerder heeft dan geen recht op 
terugbetaling van reeds betaaldeadvertentiekosten. 
 
Artikel 8 Plaatsing 
8.1 EASYVILT behoudt zich te allen tijde het recht voor om plaatsing van advertenties te weigeren, die 
duidelijk niet voldoen aan de bepalingen van de aanwijzingen en aanbevelingen van de Reclame Code 
Commissie en de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (K.O.A.G) en de Keuringsraad 
Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG). Art. 6 van de Algemene Voorwaarden is hier van toepassing. 
8.2 EASYVILT is tevens te allen tijde gerechtigd om plaatsing van advertenties te weigeren in geval van 
technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven advertenties. 
Mochten wij uw advertentie plaatsen, waar u (drukproef) akkoord voor heeft gegeven, dan ligt de 
verantwoording volledig bij de adverteerder. 
8.3 EASYVILT streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal, maar kan 
geen exacte reproductie garanderen. Is dit het geval, is EASYVILT daar, conform art. 6.3, niet voor 
aansprakelijk. 
 
Artikel 9: Gebruik viltjes horeca 
9.1 EASYVILT maakt duidelijke afspraken met haar horecapartners, Toch kunnen er door misverstanden 
of dergelijke situaties foutieve/verkeerde viltjes ingezet worden, Mocht dit voorkomen, dan zullen wij 
de dagen dat er foutieve viltjes gebruikt zijn, met terug werkende kracht aan het eind van uw 
advertentietermijn verrekenen in dagen. Er zal geen financiële vergoeding tegenover staan. 
9.2 Ondanks dat wij altijd viltjes op voorraad proberen te hebben kan het voorkomen dat, door 
onduidelijkheid tussen horeca en EASYVILT, de horeca geen viltjes van EASYVILT heeft. Wij zullen deze 
dan zo spoedig ogelijk bijbestellen. In dergelijke gevallen is art. 9.1 van toepassing. 
 
Artikel 10: Geschillen 
Op overeenkomsten tussen EASYVILT en adverteerder waarop deze algemene voorwaarden betrekking 
hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 
Artikel 11: Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele 
van adverteerder zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze 
door de adverteerder op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame 
gegevensdrager. 
 


