
Algemene Voorwaarden 301 Media BV. 
 
Artikel 1 Definities 

De hierna volgende definities in deze voorwaarden zowel in enkel als in meervoud geschreven 
hebben de navolgende betekenis. 

1.1 Algemene Voorwaarden - Deze algemene voorwaaden 
1.2 Opdrachtgever - De partij die met 301 Media een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan welke 

zijn/haar productaanbod of advertentie(s)op een van de door 301 Media beheerde (partner)websites 
wil plaatsen. 

1.3 Productaanbod - Het door de opdrachtgever aangeleverde digitale productaanbod of advertentie 
welke kan worden opgenomen in de Website(s) van 301 Media. 

1.4 Productinformatie - Gegevens van het productaanbod van de opdrachtgever volgens een vast 
aangeleverd bestand, alsmede afbeeldingen, logo, teksten welke worden geplaatst in de Website(s) 
van 301 Media. 

1.5 Website(s) - Alle domeinnamen welke 301 Media in beheer heeft of in licentie krijgt en actief 
vermarkt inclusief bijbehorende sub domeinnamen, alsmede affiliate partnersites, partnerssites en   
portals. 

1.6 301 Media - De besloten vennootschap 301 Media B.V., gevestigd aan Spinveld 8, 4815 HS Breda, 
Nederland. 

1.7 Partijen – 301 Media en opdrachtgever gezamenlijk 
 
Artikel 2 Algemeen 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk uitgebrachte offerte en aanbieding door 301 

Media. 
2.2 301 Media heeft het recht om ten alle tijden de vermelde voorwaarden te wijzigen. 
2.3 301 Media zal 30 dagen voor de ingang van een wijziging in de algemene voorwaarden deze 

publiekelijk bekend maken, alsmede deze aan huisige opdrachtgevers toesturen of berichten. 
2.4 301 Media heeft het recht om zonder opgaaf van reden een opdrachtgever te weigeren voor opname 

bij 301 Media. 
2.5 Indien enige bepaling in de overeenkomst met de opdrachtgever afwijkt van de algemene 

voorwaarden dan zal de overeenkomst leidend zijn. 
2.6 301 Media wijst uitdrukkelijk eventuele afwijkende voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand, 

behoudens indien er schriftelijk akkoord is gegaan met de voorwaarden van opdrachtgever. 
2.7 Als bepalingen in de overeenkomst of in deze voorwaarden nietig worden of zijn, blijven alle overige 

bepalingen volledig van toepassing. Beide partijen treden in overleg om te vervanging van nieuwe 
bepalingen overeen te komen. Deze zullen schriftelijk door beide partijen worden vastgelegd. Het 
streven en doel van de strekking is dat de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 

 
Artikel 3 Offertes en Overeenkomsten 
3.1 Alle aanbiedingen van 301 Media zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders bepaald in de aanbieding. 
3.2 Alle aanbiedingen zijn maximaal 14 dagen geldig tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat 301 Media een schriftelijke overeenkomst van 

opdrachtgever heeft ontvangen. 
3.4 301 Media behoudt zicht het recht voorafgaand of tijdens de aanvraag van een Overeekomst een 

kredietcontrole uit te voeren. Indien de kredietcontrole een negatieve uitslag heeft op de 
overeenkomst kan 301 Media om een borg vragen ten hoogte van de overeenkomst of een deel 
hiervan of er kan een verplichte automatische incasso worden ingesteld. Tevens kan 301 Media 
besluiten naar aanleiding van de kredietcontrole de overeenkomst te weigeren. 

 
Artikel 4 Dienstverlening – de Dienst 
4.1 301 Media biedt de opdrachtgever de mogelijkheid op een van haar websites het productaanbod te 

plaatsen. Door de plaatsing van het productaanbod biedt 301 Media de bezoekers van haar websites 
de mogelijkheid het productaanbod te vergelijken en deze doormiddel van een hyperlink door te 
sturen naar de opdrachtgever of de advertentie te tonen in een van de websites. 

4.2 301 Media spant zich in om het productaanbod van de opdrachtgever op de juiste manier te tonen in 
haar websites. 301 Media is echter niet aansprakelijk voor het tonen van  verkeerde productinformatie 
van het productaanbod alsmede voor vermelde prijzen van de opdrachtgever. 

4.3 301 Media ververst standaard het productaanbod van de opdrachtgever een keer per 24 uur aan de 
hand van de aangeleverde informatie. Deze verversing wordt meestal ‘s-nachts doorgevoerd. De 
opdrachtgever dient zelf regelmatig te controleren of de getoonde informatie betreffende het 
productaanbod, en met name de prijzen, overeenkomstig zijn met het door hen aangeleverde 
productaanbod. 

4.4 De informatie betreffende het productaanbod is de verantwoording van de opdrachtgever, 301 Media 
draagt geen verantwoording of aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens. 

4.5 301 Media kan niet garanderen dat bezoekers van zijn/haar website de producten van de 
opdrachtgever zal bezoeken of doorlinken. Storingen in de Websites kunnen onder meer voorkomen 



door storingen met internet, internetverbindingen, elektriciteitsnetwerken of mobiele verbindingen. 301 
Media is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade tijdens een van deze of andere storingen 
of andere onderbrekingen in de dienstverlening 

4.6 Indien noodzakelijk is 301 Media gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking de websites (al dan 
niet gedeeltelijk) buitengebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dit in haar 
opvatting noodzakelijk is. 301 Media is niet aansprakelijk voor de eventuele nadelige gevolgen 
hiervan. 

4.7 Ter verbetering van de dienstverlening is 301 Media gerechtigd de functionaliteit van de websites ten 
alle tijden te verbeteren, indien zij dit nodig achten. 301 Media is niet aansprakelijk voor de eventuele 
nadelige gevolgen hiervan. 

4.8 Indien voor de uitvoering van de dienstverlening derden dienen te worden ingeschakeld is 301 Media 
gerechtigd dit te doen. 

4.9 Alle vermelde data en termijnen aan overeenkomsten of afspraken zijn schattingen en worden naar 
beste weten getracht volledig na te komen, het betreffen echter geen fatale termijnen, tenzij anders 
en schriftelijk overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend. 

 
Artikel 5 Tarieven – betalingen 
5.1 Alle door 301 Media gehanteerde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen die 

van overheidswege zijn of worden opgelegd. 
5.2 De diensten van 301 Media worden gefactureerd op maandbasis voorafgaand aan de volgende 

periode, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.  
5.3 301 Media is ten alle tijden gerechtigd de tarieven te wijzigen. De wijzigingen worden gepubliceerd 

aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht wijzigingen in de tarieven door te nemen bij 
eerste aankondiging vanuit  301 Media. Indien de opdrachtgever de wijziging niet wenst te accepteren 
of delen hiervan niet wenst te accepteren dan heeft de opdrachtgever 14 dagen de tijd om zicht hierin 
schriftelijk in verweer te stellen. 

5.4 Indien de opdrachtgever na ontvangst van de tariefswijziging niet heeft gereageerd dan wordt hij 
geacht akkoord te zijn met de wijziging. 

5.5 301 Media factureert maandelijks, betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, 
onder vermelding van het factuurnummer.Tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen. 

5.6 Indien de opdrachtgever betaalt of wil betalen via automatische incasso, machtigt de opdrachtgever 
301 Media tot wederopzegging om de verschuldigde bedragen voortvloeiend uit de overeenkomst 
automatisch af te schrijven van de rekening van de opdrachtgever. Na beëindiging van de 
overeenkomst zal de opdrachtgever de bedragen welke verschuldigd zijn voor diensten aangeboden 
door 301 Media, voor de datum van beëindiging overmaken op de rekening van 301 Media. 

5.7 Alle betalingen van de opdrachtgever worden ten eerste altijd verrekend met de oudste openstaande 
vordering op de opdrachtgever. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige opschorting, verrekenen of 
korting tenzij bepalingen van dwingend recht hem een dergelijke bevoegdheid toekennen. 

5.8 Opdrachtgever verkeert in verzuim indien deze nalaat enig factuur binnende gestelde betalingstermijn 
te voldoen, zonder dat enige herinnering of ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van het 
verzuim is de opdrachtgever tot aan de dag van het voldoen van zijn verplichting handelsrente 
verschuldigd. 

5.9 Indien opdrachtgever in gebreke blijft om de openstaande facturen en verschuldigde handelsrente te 
voldoen is 301 Media gerechtigd de vordering per direct uit handen te geven ter incasso. Alle 
voorvloeiende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de 
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden in dit verband vastgesteld op 20% van de 
hoofdsom met een minimum van EUR 300 (zegge: driehonderd euro). 

5.10 Eventuele bezwaren op verstuurde facturen dienen binnen 7 dagen schriftelijk te zijn ingediend met 
gegronde reden wat er al dan niet mis zou zijn met de verstuurde factuur. Indien de opdrachtgever 
binnen deze termijn geen gegronde reden aangeeft wordt hij geacht akkoord te zijn met de verzonden 
factuur. 

 
Artikel 6 Verstrekking productaanbod en gebruik 301 Media 
6.1 Volgens een door 301 Media aangeleverde lay-out ten behoeve van het productaanbod zal de 

opdrachtgever zijn proucten aanbieden binnen de websites van 301 Media. Afwijkingen in de opmaak 
kunnen tot extra kosten leiden, daar 301 Media meer werkzaamheden dient te verrichten om het 
productaanbod te plaatsen. Alvorens de opname zal de kwaliteit en indeling worden beoordeeld door 
301 Media. Eventuele extra kosten of wijzigingen in de aangeleverde productfeed door de 
opdrachtgever, indien deze niet in overeenstemming zijn met de standaard lay-out en indien 301 
Media hierin technische dan wel ondersteuning dient te bieden, of als 301 Media de aangeboden feed 
toch op een andere dan de normale manier dient te koppelen, zullen met de opdrachtgever worden 
besproken. De opdrachtgever streeft er ten alle tijden naar om het aanleverde databestand zoveel 
mogelijk aan de specificaties te laten voldoen. 

6.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste aanvoer van de productfeed. 
6.3 De productfeed mag niet meer producten bevatten als in de overeenkomst staat vermeld. 
6.4 Eventueel niet te vermelden producten dienen niet in de productfeed te worden opgenomen. 



6.5 Alle producten in de productfeed zullen in een vermelde of overeenkomstige categorie worden 
geplaatst. 301 Media is niet verantwoordelijk voor de juiste vermelding van het productaanbod in de 
aangegeven of gekoppeld categorie in de websites welke door de opdrachtgever zijn aangegeven.   

6.6 De producten in de productfeed dienen niet in strijd te zijn met de geldende – wet en regelgeving, 
reclamecode, inbreuk op rechten van derden en de naam van 301 Media niet mogen schaden. De 
opdrachtgever is hiervoor verantwoordelijk. 

6.7 Opdrachtgever draagt er zorgt voor dat de aangeleverde productfeed(s), geen virussen, wormen of 
ander mogelijk kwaadaardige software bevatten waardoor het systeem van 301 Media schade zou 
kunnen leiden. Eventuele schade zal worden verhaald op de opdrachtgever. 

6.8 De opdrachtgever vrijwaart 301 Media volledig voor claims van derden, daaronder begrepen 
eventuele kopers bij opdrachtgever, die op enige wijze voortvloeien en of verband houden met het 
geplaatste productaanbod binnen de websites. 

 
Artikel 7  Opschorting 
7.1 301 Media behoudt zich het recht voor direct de dienstverlening aan opdrachtgever op te schorten en 

of uit te sluiten indien aan een van de onderstaande punten wordt gereclameerd door derden, in strijd 
handelt met de huidige wet- en regelgeving. Inbreuk maakt op intellectueel eigendom van derden In 
strijd handelt met de algemene voorwaarden of overeenkomst Het nalaat om enig(e) factuur binnen 
de gestelde betalingstermijn te voldoen. Onverminderd het recht om de volledige nakoming van de 
overeenkomst bijbehorende betalingsverplichting te vorderen en/of schadevergoeding te eisen. 

 
Arikel 8 Privacy 
8.1 301 Media zal alle gegevens welke verkregen worden voor de dienstverlening behandelen in 

overeenstemming met de daarbij behorende wet- en regelgeving. 
8.2 De door de opdrachtgever verstrekte gegevens ter publicatie in het openbaar, te vermelden in de 

websites zullen publiekelijk worden getoond en zijn ter volledige verantwoording van de 
opdrachtgever.  

   
Artikel 9  Overmacht  
9.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd zijn 

als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van 301 Media wordt mede, doch niet 
uitsluitend, verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden 
waarvan 301 Media gebruik maakt.  

9.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen 
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. 

9.3 Voor zover 301 Media, ten tijde van het intreden van overmacht, inmiddels gedeeltelijk haar 
verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan is zij gerechtigd om het reeds nagekomen 
gedeelte in rekening te brengen. 

9.4 301 Media heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die de 
overmacht oplevert, intreedt nadat  301 Media haar werkzaamheden en/of diensten had dienen te 
verrichten. 

 
Artikel 10  Aansprakelijkheid 
10.1 301 Media is beperkt aansprakelijk voor de in dit artikel vernoemde gevallen, buiten deze gevallen is 

301 Media niet aansprakelijk voor schadevergoeding ongeacht waarop de grond van de actie tot 
schadevergoeding zal worden gebaseerd.  

10.2 De totale aansprakelijkheid van 301 Media wegens toerekenbare tekortkoming en in de nakoming van 
de Overeenkomst of anders zins is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het 
bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen en door Opdrachtgever betaalde prijs. Indien de 
Overeenkomst echter een looptijd heeft van meer dan 6 maanden, wordt de bedongen prijs gesteld 
tot het over de laatste 12 maanden verschuldigde vergoedingen. In geen geval zal de totale 
vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 1.500,- (vijftienhonderd euro) 

10.3 301 Media is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gemiste besparingen, gederfde 
winsten, gevolgschade, bedrijfsstagnatie en verlies van gegevens. 

10.4 Onder directe schade wordt verstaan, de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak van de 
omvang van de schade en of de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, 
voor zover opdrachtgever kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe 
schade. 

 
Artikel 11 Beëindiging 
11.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor minimaal 12 maanden tenzij anders vermeld of schriftelijk 

overeengekomen. 
11.2 301 Media is te allen tijden gerechtigd om zonder opgaaf van reden het productaanbod van 

opdrachtgever te verwijderen en - of aanvullende eisen te stellen aan het productaanbod. 



11.3 Opdrachtgever is na de eerste periode van 12 maanden gerechtigd zijn/haar overeenkomst te 
beëindigen, met een opzegtermijn van 1 maand. Na opzegging zal 301 Media zorgdragen voor 
verwijdering van het productbestand van opdrachtgever. 

11.4 301 Media is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden bij het niet nakomen uit 
hoofde van de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen van de opdrachtgever. 

11.5 Indien op het moment van ontbinding reeds prestaties door 301 Media zijn geleverd uit hoofde van de 
overeenkomst, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen 
onderdeel uitmaken van deze ontbinding. Reeds voor de ontbinding eerder gefactureerde bedragen 
blijven onverminderd verschuldigd en na ontbinding direct opeisbaar. 

11.6 Opdrachtgever heeft geen recht op enige vergoeding in verband met ontbinding van de overeenkomst 
door 301 Media, tevens ziet opdrachtgever af van enig recht op schadevergoeding 

 
Artikel 12 Toepasselijk recht  
12.1 Op de algemene voorwaarden en voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
12.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze algemene voorwaarden en/of elke 

overeenkomst zullen bij uitsluiting voorgelegd worden aan de rechter en Arrondissement te ’s-
Hertogenbosch. 


