ALGEMENE VOORWAARDEN CORSA MEDIA
Artikel 1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsverhoudingen tussen Corsa Media, gevestigd te Den Haag
enerzijds, en derden anderzijds.
Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat deze Algemene Voorwaarden
tussen Corsa Media en derden altijd voorrang hebben boven en de
toepasselijkheid uitsluiten van eventueel door derden gehanteerde
voorwaarden en/of bedingen, van welke aard dan ook, zelfs indien ook
in die voorwaarden en/of bedingen voorrang is bedongen.

wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten
van anderen en vrijwaren derden Corsa Media in en buiten rechte voor
de aanspraken terzake van derden alsmede voor de directe en indirecte
gevolgen, zowel financiële als anderszins, hieruit voortvloeiende.

Artikel 2
Op alle tussen Corsa Media en derden gesloten overeenkomsten is
uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De bevoegde rechter te
Den Haag is bij uitsluiting gerechtigd van alle geschillen tussen Corsa
Media en derden kennis te nemen.

Artikel 9
Niet betaling door derden van enige factuur op de vervaldag heeft
tevens de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere eventueel op die
derden bestaande vorderingen ten gevolge.

Artikel 3
Betaling door derden dient te geschieden binnen een maand na
factuurdatum ten kantore van Corsa Media of op een door haar aan te
wijzen rekening, zonder aftrek van enige korting en zonder het recht
van schuldcompensatie, tenzij anders is overeengekomen. Geschillen,
van welke aard ook, geven derden nimmer het recht betalingen te
weigeren en/of op te schorten.
Indien derden niet binnen de gestelde termijn hebben betaald, is derden
zonder verdere aanmaning of sommatie van rechtswege in verzuim en
is Corsa Media gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
onverminderd haar overige rechten ingevolge wet, overeenkomst en
deze voorwaarden. Daarnaast zijn derden zonder aanzegging aan Corsa
Media een rente verschuldigd over de openstaande opeisbare
vordering(en) van Corsa Media van 1,5% per maand, waarbij een
gedeelte van een maand als volle maand wordt beschouwd.
Corsa Media is alsdan gerechtigd al haar werkzaamheden ten behoeve
van deze derden met onmiddellijke ingang te staken, zonder daarmee
op enigerlei wijze jegens deze derden schadeplichtig te zijn. In geval
van (al dan niet gerechtelijke) invordering zijn derden - naast de
verschuldigde hoofdsom en rente - eveneens alle door Corsa Media
gemaakte gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten verschuldigd;
de buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het,
met inbegrip van voornoemde rente, door derden verschuldigde bedrag,
met minimum van €250.
Artikel 4
Corsa Media garandeert derden dat zij de overeengekomen
werkzaamheden naar beste kunnen zal verrichten. Zij staat niet in voor
de juistheid van de door derden aan Corsa Media verstrekte gegevens
en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het
verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door derden (ook
al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) Corsa Media aanleiding
kan geven tot toepassing van artikel 5.
Artikel 5
Indien derden niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoen aan enige
verplichting, welke voor hen uit de met Corsa Media gesloten
overeenkomst mochten voortvloeien, alsmede in geval van
faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het
bedrijf, worden derden geacht van rechtswege in verzuim te zijn en
heeft Corsa Media het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst de tussen Corsa Media en derden bestaande
overeenkomst(en) voorzover deze nog niet zijn uitgevoerd als
ontbonden te beschouwen en van derden betaling te vorderen voor de
reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, schaden en
interessen, veroorzaakt door het verzuim van derden.
Artikel 6
Alle door Corsa Media aan derden geleverde zaken blijven eigendom
van Corsa Media totdat alle door derden uit welken hoofde dan ook
verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.
Artikel 7
Door het geven van een opdracht verklaren derden dat geen inbreuk

Artikel 8
Het intellectueel eigendom van door Corsa Media aan derden geleverde
zaken blijft van Corsa Media tenzij anders overeengekomen. Bij
fotografie is in geval van publicatie altijd naamsvermelding verplicht.

Artikel 10
Corsa Media en de bij de magazines/uitgaven betrokken redactie en
medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke
gevolgen die direct en/of indirect zouden kunnen voortvloeien uit de
inhoud van geleverde artikelen en/of uitgaven en/of advertenties/
advertorials.
Artikel 11
Indien de kwaliteit van de door derden aangeleverde zaken niet voldoet
aan de overeengekomen criteria, is Corsa Media gerechtigd binnen zes
weken na levering de zaken te retourneren zonder tot enige betaling,
vergoeding of schade gehouden te zijn, onverminderd haar recht om
schadevergoeding te vorderen.
Artikel 12
Corsa Media sluit nadrukkelijk de aansprakelijkheid ten aanzien van
haar werkzaamheden anders dan ten gevolge van grove schuld en
opzet, uit. Tevens sluit Corsa Media de aansprakelijkheid voor en
verhaling van indirecte, bijkomende of gevolgschade nadrukkelijk uit.

Artikel 13
a. In geval van overmacht bij Corsa Media wordt de uitvoering van
de opdracht opgeschort zolang als de oorzaak van de overmacht de
uitvoering onmogelijk maakt, zonder dat derden aanspraak kunnen
maken op schadevergoeding.
b. Bij blijvende overmacht zijn derden gehouden om in een redelijke
verhouding tot de prijs voor de opdracht te betalen voor dat
gedeelte dat inmiddels mocht zijn uitgevoerd.
c. Onder overmacht wordt onder meer, derhalve niet uitsluitend,
verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende
maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand,
sabotage, algehele werkstaking, vervoerstremmingen,
tekortkomingen van leveranciers en andere niet voorzienbare
omstandigheden tengevolge waarvan de uitvoering van de
overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.
Artikel 14
Corsa Media is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of
vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die haar voor,
door of namens derden ter beschikking zijn gesteld.
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