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HOOFDSTUK A. ALGEMENE BEPALINGEN
A1. Definities
1. Content: alle (redactionele) gegevens, informatie, adviezen, ideeën, meningen, instructies, teksten, data-, muziek-,
geluids-, foto- en videobestanden of andere (digitale) werken;
2. Mobility Media BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
3. Product: iedere zaak, elk Abonnement en alle (digitale) Content, die door Mobility Media BV wordt aangeboden of op
grond van een tussen Mobility Media BV en de Wederpartij gesloten overeenkomst door Mobility Media BV wordt
geleverd.
4. Wederpartij: de natuurlijk of rechtspersoon die aan Mobility Media BV opdracht geeft tot het leveren van diensten of
producten en wederpartij bij de overeenkomst in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
A2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Mobility Media
BV, alsmede van dochtervennootschappen daarvan en andere gelieerde vennootschappen die naar deze algemene
voorwaarden verwijzen.
2. Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen (HOOFDSTUK A.) en de navolgende bijzondere
voorwaarden:
a. HOOFDSTUK B. ABONNEMENTEN
b. HOOFDSTUK C. ELEKTRONISCHE DIENSTEN EN PRODUCTEN
c. HOOFDSTUK D. DIRECT MAIL
d. HOOFDSTUK E. ADVERTENTIES
e. HOOFDSTUK F. EVENEMENTEN, CONGRESSEN, CURSUSSEN EN WORKSHOPS
De algemene bepalingen (HOOFDSTUK A.) zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden
(HOOFDSTUK B t/m F) wordt afgeweken. De mogelijkheid bestaat dat de bepalingen van verschillende bijzondere
voorwaarden van toepassingen zijn op een overeenkomst met Mobility Media BV.
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Eventuele voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen
op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Mobility Media BV uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn aanvaard.
Wanneer door Mobility Media BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige
algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze
voorwaarden te eisen. De Wederpartij kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Mobility
Media BV onderhavige voorwaarden soepel toepast.
Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Mobility Media BV, voor de
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen een rechtstreeks beroep op deze
algemene voorwaarden doen.
Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met
Mobility Media BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de
betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mobility Media BV vast te stellen
nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
Mobility Media BV is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van
reeds afgesloten overeenkomsten, vanaf het door Mobility Media BV aangegeven moment. Mobility Media BV zal
dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op de door haar te kiezen wijze, die bij geringe wijzigingen kan bestaan uit
het publiceren van de gewijzigde voorwaarden op de website van Mobility Media BV en/of het in de colofons van de
uitgaven van Mobility Media BV verwijzen naar de gewijzigde voorwaarden. Uitsluitend indien de wijziging van de
voorwaarden ingrijpende gevolgen heeft voor de rechten en verplichtingen van partijen heeft de Wederpartij het recht
om de overeenkomst met Mobility Media BV schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde
voorwaarden in werking treden, tenzij Mobility Media BV in dat geval aangeeft de overeenkomst voort te zullen zetten
op basis van de ongewijzigde onderhavige voorwaarden.

A3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van Mobility Media BV zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk
anders wordt aangegeven.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mobility Media BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht of
het leveren van een gedeelte van de producten of diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
3. De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven
omschrijving.
A5. Prijzen en prijsverhoging
1. Levering van producten en diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst
door Mobility Media BV gehanteerde prijzen en tarieven.
2. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Mobility Media BV zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien de prijs is gebaseerd op een geschatte hoeveelheid te leveren
Product zal achteraf de prijs definitief worden vastgesteld aan de hand van de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid
Product.
3. Mobility Media BV is gerechtigd de prijs van de door haar aangeboden producten op ieder gewenst moment aan te
passen. Een voorgenomen prijswijziging zal ten minste 30 dagen voor de datum waarop de nieuwe prijs in werking
treedt, via e-mail aan de Wederpartij kenbaar worden gemaakt. Indien de Wederpartij niet wenst in te stemmen met de
voorgenomen prijswijziging, is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum
waarop de voorgenomen prijswijziging in werking treedt.
A6. Facturatie en betaling
1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van facturen te geschieden binnen eenentwintig dagen na factuurdatum
op een door Mobility Media BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Ieder recht op verrekening is
uitgesloten.
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Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert de Wederpartij van rechtswege in verzuim zonder
dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1%
per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle
(buiten)gerechtelijke kosten welke Mobility Media BV maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de Wederpartij. In dat geval is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd
van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00. Indien de werkelijk door Mobility
Media BV gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in
aanmerking.
In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Wederpartij zijn de vorderingen van Mobility
Media BV en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Mobility Media BV onmiddellijk opeisbaar.

A7. Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten,
naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door Mobility Media BV
uitgegeven publicaties en producten berusten bij Mobility Media BV en/of haar licentiegevers. Niets uit de publicaties c.q.
producten van Mobility Media BV mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Mobility Media BV
en/of haar licentiegevers worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.
A8. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Mobility Media BV, van de personeelsleden van Mobility Media BV en van de personen voor
wie Mobility Media BV verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor indirecte schade, mede daaronder begrepen
gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), is in alle gevallen uitgesloten, behalve
voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van Mobility Media BV.
2. De aansprakelijkheid van Mobility Media BV, van de personeelsleden van Mobility Media BV en van de personen voor
wie Mobility Media BV verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor directe schade welke aan haar toerekenbaar is, is in
alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de
aansprakelijkheid voortvloeit.
3. Alle Content wordt door Mobility Media BV op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, desondanks kan
Mobility Media BV op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Mobility Media BV
aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen
en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde Content. De Wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze Content
niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken Content te
controleren. De inhoud van Advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door Mobility Media
BV niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Mobility Media BV aanvaardt dan ook geen
aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van Advertenties.
A9. Vrijwaring
De Wederpartij vrijwaart Mobility Media BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien Mobility Media BV uit dien
hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Mobility Media BV zowel buiten als in
rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Wederpartij in
gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Mobility Media BV, zonder ingebrekestelling,
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Mobility Media BV en derden daardoor ontstaan,
komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
A10. Doorgifte van informatie en gegevens
1. Mobility Media BV verkoopt, ruilt of verhuurt geen informatie en gegevens aan derden, tenzij Mobility Media BV de
gebruiker hiertoe uitdrukkelijk om toestemming heeft gevraagd of wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst. De verkregen informatie en gegevens worden voorts uitsluitend gebruikt om het
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surfgedrag van de bezoeker in kaart te brengen en om Mobility Media BV in staat te stellen de website verder te
optimaliseren.
In afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, is Mobility Media BV genoodzaakt om (persoonlijke) informatie en
gegevens van één of meer gebruikers aan derden door te geven, wanneer Mobility Media BV hiertoe op grond van een
wettelijke regeling of rechterlijke uitspraak is gehouden, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, of
wanneer er een aanleiding is wederrechtelijke gebruikmaking van de diensten door de Wederpartij te vermoeden.

A11. Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst met Mobility Media BV, geleverde producten, de werking van de
website of daarop aanwezige Content kunnen via e-mail aan Mobility Media BV worden doorgegeven:
info@mobilitymedia.nl.
2. Klachten dienen uiterlijk binnen zeven dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na uitvoering of levering
van de overeenkomt aan Mobility Media BV te worden gemeld.
3. Mobility Media BV spant zich in om eventuele klachten uiterlijk binnen zeven dagen te beantwoorden en binnen dertig
dagen naar tevredenheid af te handelen.
4. Klachten die niet op de in dit artikel genoemde wijze of binnen de daarin gestelde termijn worden ingediend, worden
niet door Mobility Media BV in behandeling genomen.
A12. Overdraagbaarheid van rechten
Mobility Media BV is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere
toestemming van de Wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden, of over te
dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van Mobility Media BV of in het
kader van de overdracht van een titel, een Product of een dienst van Mobility Media BV. De Wederpartij stemt door het
aangaan van een overeenkomst met Mobility Media BV bij voorbaat in met een dergelijke overdracht. Mobility Media BV zal
de Wederpartij tijdig informeren over een overdracht.
A13. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op het gebruik van de website alsmede op iedere door Mobility Media BV gesloten en te sluiten overeenkomst is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke
ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van
toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke
overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Mobility Media BV, tenzij
een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Mobility Media BV met de gebruiker kan
overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

HOOFDSTUK B. ABONNEMENTEN
B1. Definities
1. Abonnee: de Wederpartij die met Mobility Media BV een Abonnement heeft gesloten met betrekking tot de periodieke
levering van producten.
2. Abonnement: de overeenkomst tussen Mobility Media BV en de Abonnee op grond waarvan de Abonnee tegen
periodieke betaling op geregelde tijden één of meer producten van Mobility Media BV ontvangt of doorlopend van
bepaalde diensten gebruik kan maken.
B2. Toepasselijkheid
Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Mobility Media BV met betrekking tot Abonnementen zijn naast de
algemene bepalingen de bepalingen uit het onderhavige hoofdstuk B. van toepassing.
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B3. Duur, verlenging en opzegging van het Abonnement
1. Een Abonnement wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden.
2. De opzegtermijn bedraagt twee maanden. Opzegging van het Abonnement geschiedt schriftelijk tegen het einde van de
lopende abonnementsperiode met inachtneming van de geldende opzegtermijn.
3. Tenzij het Abonnement met inachtneming van de in lid 2 van dit artikel vermelde opzegtermijn wordt opgezegd, wordt
het Abonnement telkens na ommekomst van de overeengekomen termijn automatisch, stilzwijgend verlengd voor de
duur van twaalf maanden.
4. Het Abonnement en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten zijn strikt persoonlijk. Het is de Abonnee niet
toegestaan enig recht uit een met Mobility Media BV gesloten overeenkomst aan een derde over te dragen of een ander
gebruik te laten maken van zijn Abonnement of de rechten en plichten die daarmee samenhangen.
5. Indien de Abonnee het Abonnement opzegt, is Mobility Media BV gerechtigd na het eindigen van het Abonnement aan
de Gebruiker de (verdere) toegang tot zijn Account te weigeren en alle met de Account van deze Abonnee
samenhangende gegevens uit haar database en van haar systemen te verwijderen. Mobility Media BV is na het eindigen
van het Abonnement niet gehouden enige informatie aangaande de registratie en/of Account van de Gebruiker of de via
deze Account opgeslagen Content op te (doen) slaan of opgeslagen te (doen) houden.
B4. Prijzen en tarieven
1. Alle door Mobility Media BV met betrekking tot Abonnementen vermelde prijzen en tarieven gelden uitsluitend voor
abonnees in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
2. De ingevolge een Abonnement door de Abonnee verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.
3. Indien in geval van een adreswijziging het nieuwe adres buiten Nederland is gelegen worden door Mobility Media BV
portokosten in rekening gebracht. In voorkomend geval is Mobility Media BV bevoegd vanaf het moment van wijziging
het voor het betreffende land geldende abonnementsgeld in rekening te brengen.

HOOFDSTUK C. ELEKTRONISCHE DIENSTEN EN PRODUCTEN
C1. Definities
1. Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Gebruiker, welke gegevens kunnen worden ingezien
en gewijzigd via de website na het verstrekken van bijhorende inloggegevens.
2. Gebruik(en): ieder gebruik van de website daaronder mede begrepen doch niet beperkt tot inladen (uploaden), opslaan
(downloaden), inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren),
verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, het volgen van links
naar andere websites en het verrichten van rechtshandelingen.
3. Gebruiker: de (al dan niet vertegenwoordigde of vertegenwoordigende) natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt
van de website, daaronder in ieder geval begrepen de Abonnee en de partner.
C2. Toepasselijkheid
Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Mobility Media BV met betrekking tot elektronische diensten en
producten zijn naast de algemene bepalingen de bepalingen uit het onderhavige hoofdstuk C. van toepassing.
C3. Gebruik van de website
1. Mobility Media BV verleent de Gebruiker toestemming om zich toegang te verstrekken tot de website en diensten van
Mobility Media BV en deze te Gebruiken op de hierna te vermelden voorwaarden. Het gebruiksrecht dat aan de
Gebruiker wordt verleend, houdt op geen enkele wijze overdracht van intellectuele eigendomsrechten in.
2. De Account is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en mag slechts binnen de eigen organisatie van de Gebruiker
worden gebruikt. Door de Gebruiker opgegeven of ontvangen inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet met
derden worden gedeeld.
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De Gebruiker staat er voor in dat de Content die de Gebruiker op de website plaatst juist, volledig en up-to-date is. De
Gebruiker aanvaardt alle risico's die samenhangen met het gebruik van zijn of haar Content, inclusief het vertrouwen op
de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid door derden, of openbaarmaking door de Gebruiker van Content die de
Gebruiker persoonlijk identificeerbaar maakt.
De Gebruiker verklaart eigenaar te zijn dan wel over de vereiste machtigingen of toestemmingen te beschikken voor het
plaatsen van de Content op de website en het gebruik van de Content zoals in deze algemene voorwaarden omschreven
alsmede het verlenen van de (gebruiks)rechten daarop.
Het is de Gebruiker uitdrukkelijk – doch niet uitsluitend - verboden:
a. producten of diensten op de website aan te bieden die bij wet zijn verboden of waarvan het aanbieden strafbaar is
gesteld;
b. de website te Gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden;
c. de website te Gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een lasterlijk, obsceen of
(be)dreigend karakter;
d. de website te Gebruiken voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden (SPAM)
zonder hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van Mobility Media BV te hebben verkregen, tenzij de
geadresseerde uitdrukkelijk om de transmissie daarvan heeft verzocht;
e. wederrechtelijk gebruik te maken van de website of de daarop verstrekte informatie en/of getoonde Content;
f.
zodanig gebruik te maken van de website dat de website daardoor wordt beschadigd, vervormd, onderbroken,
stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
g. om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Mobility Media BV op welk medium dan ook een
gedeelte of gedeelten van de website te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot op de website
gepubliceerde Content;
h. om enig gedeelte van de website en/of de daartoe behorende systemen, programma’s, diensten en/of technologie
te wijzigen of aan te passen;
i.
om beveiliging gerelateerde onderdelen van de website te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel
anderszins daarin in te grijpen;
j.
om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Mobility Media BV ten behoeve van zakelijke
toepassingen gebruik te maken van de website of de daarop vervatte systemen, programma’s, diensten en/of
technologie. Dit verbod omvat onder andere:
i.
het (weder)verkopen van toegang tot de website en/of de diensten van Mobility Media BV op een andere
website, met name met het doel om Advertentie- en/of (abonnements)inkomsten te genereren; en/of
ii.
het verder verspreiden van de door Mobility Media BV aangeboden diensten, onder meer met het doel om
inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of
vergelijkbaar zijn met de door Mobility Media BV gedreven ondernemingsactiviteiten.
k. om (een gedeelte van) de inhoud van de website of (persoons)gegevens aangaande de bezoekers van de website,
al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem, te verzamelen of te vergaren.

C4. Uitsluiting van gebruik
1. Mobility Media BV behoudt zich het recht voor de Gebruiker de (verdere) toegang tot de website en zijn of haar Account
te weigeren en de Account van de Gebruiker op te heffen alsmede door de Gebruiker geplaatste Content van de website
en uit de systemen te verwijderen, zonder dat Mobility Media BV daarmee tot enige schadevergoeding jegens de
Gebruiker gehouden is, indien:
a. door de Gebruiker op de website geplaatste Content onjuist, onvolledig, verouderd, misleidend of in strijd is met
wet- en/of regelgeving;
b. er een ernstig vermoeden bestaat dat de Gebruiker betrokken is bij frauduleuze handelingen en/of er sprake is van
frauduleus gebruik of misbruik van de website of de achterliggende systemen;
c. de Gebruiker zich niet conform de regels gesteld in deze algemene voorwaarden gedraagt; of
d. andere dringende en gegronde redenen Mobility Media BV hiertoe noodzaken.
2. Eventuele schade die Mobility Media BV lijdt als gevolg van het niet-naleven van deze algemene voorwaarden door de
Gebruiker, zal door Mobility Media BV integraal op de Gebruiker worden verhaald.
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Mobility Media BV is niet gehouden de gegevens van de Gebruiker of door de Gebruiker geplaatste Content na het
opheffen van de Account van haar systemen te verwijderen of nog langer opgeslagen te (doen) houden.

C5. Wijzigingen en onderhoud
1. Het is Mobility Media BV toegestaan de website en de functionaliteiten op ieder gewenst en naar eigen inzicht te aan te
passen, indien Mobility Media BV dit nodig acht en slechts voor zover de met de Gebruiker gesloten overeenkomst
hiermee niet wordt aangetast. Mobility Media BV heeft hiertoe geen voorafgaande toestemming van de Gebruiker
nodig.
2. Indien (een gedeelte van) de website in het kader van een voorgenomen onderhoudsbeurt tijdelijk onbereikbaar of
buiten werking wordt gesteld, zal Mobility Media BV de Gebruiker uiterlijk achtenveertig uur voor aanvang van de
onderhoudsbeurt hiervan via e-mail op de hoogte stellen.
3. Mobility Media BV is gerechtigd om ten behoeve van het opheffen van acute storingen haar website en de
achterliggende systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder daarbij schadeplichtig te zijn. Mobility Media BV is
niet verplicht de Gebruiker hierover van te voren op de hoogte te stellen.
C6. Aansprakelijkheid van Mobility Media BV
1. Mobility Media BV is in geen geval partij bij enige tussen de Gebruiker en een derde, al of niet door tussenkomst van de
website, gesloten overeenkomst. Mobility Media BV treedt slechts op als technisch internet platform. De
aansprakelijkheid van Mobility Media BV beperkt zich dan ook tot het beheer en het onderhoud van de website en het
achterliggende systeem.
2. Mobility Media BV stelt zich het adequaat functioneren van haar website en de achterliggende systemen ten doel en
streeft hierbij naar maximale beschik- en bereikbaarheid. Mobility Media BV staat er echter niet voor in dat haar
website of de achterliggende systemen altijd storingsvrij en volcontinu functioneren. Mobility Media BV wijst er in dit
verband op dat zij hierbij onder meer afhankelijk is van internet- en telecomaanbieders en (andere) derden. Mobility
Media BV is dan ook niet aansprakelijk in geval externe oorzaken aan het functioneren of de bereikbaarheid van haar
website of de achterliggende systemen in de weg staan, noch is Mobility Media BV in een dergelijk geval gehouden tot
enige schadevergoeding of restitutie van door de Abonnee aan Mobility Media BV betaalde bedragen.
3. De Content die door de Gebruiker via de website van Mobility Media BV wordt geüpload en opgeslagen, wordt door
Mobility Media BV door middel van hedendaagse opslag- en beveiligingstechnieken opgeslagen en beveiligd. Mobility
Media BV garandeert echter niet dat de Content van de Gebruiker niet zal worden ingezien, gestolen, opgeslagen,
gemanipuleerd of (her)gebruikt door onbevoegden. Tevens garandeert Mobility Media BV niet dat de Content van de
Gebruiker niet verloren zal gaan (bijvoorbeeld als gevolg van een calamiteit of storing). De Gebruiker is gehouden op
ieder moment een reservekopie (backup) te bewaren waarop de Content die via de website van Mobility Media BV is
geüpload en opgeslagen, staat opgeslagen. Mobility Media BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de
Gebruiker lijdt als gevolg van verlies, diefstal, manipulatie en/of (her)gebruik van de door Mobility Media BV opgeslagen
en beveiligde Content.
C7. Links naar andere websites
De website van Mobility Media BV bevat mogelijk links naar websites van derden. Mobility Media BV is op geen enkele wijze
verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door Mobility Media BV
houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

HOOFDSTUK D. DIRECT MAIL
D1. Definities
1. Adressenbestand: Een aan Mobility Media BV toebehorend bestand met namen, adressen en andere gegevens.
2. Controleadres: adres dat aan een Adressenbestand wordt toegevoegd met als doel om onbevoegd of ontoelaatbaar
gebruik van het Adressenbestand vast te kunnen stellen.
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Direct Mail: een op schrift dan wel digitaal gestelde boodschap die onafhankelijk van een gedrukt medium wordt
gezonden aan individueel geadresseerde personen of functionarissen die behoren tot een vooraf door Mobility Media
BV bepaalde doelgroep.
Direct Mail Campagne: het eenmalig in opdracht van de Mailer verzenden van Direct Mail door Mobility Media BV of
een door haar ingeschakelde Listbroker.
Mailer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Mobility Media BV al of niet door middel van de tussenkomst van een
Listbroker overeenkomt een Adressenbestand ter beschikking te stellen ten behoeve van een Direct Mail Campagne.
Listbroker: de natuurlijke of rechtspersoon die tussen de Mobility Media BV en de Mailer op treedt als bemiddelaar bij
de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst ten aanzien van het ter beschikking stellen van een
Adressenbestand. De Listbroker kan tevens diensten verrichten zoals het uitvoeren van selecties en analyses, de
verzorging van het drukwerk en ‘mailhandling’.

D2. Toepasselijkheid
Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Mobility Media BV met betrekking tot het ter beschikking stellen
van een Adressenbestand van Mobility Media BV zijn naast de algemene bepalingen de bepalingen uit het onderhavige
hoofdstuk D. van toepassing.
D3. Het Adressenbestand
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het Adressenbestand het exclusieve eigendom van Mobility Media BV of
diens licentiegevers en alle rechten met betrekking tot het Adressenbestand berusten uitsluitend bij Mobility Media BV
of diens licentiegevers, ongeacht of voor de totstandbrenging, samenstelling of het gebruik daarvan een vergoeding
door de Mailer aan Mobility Media BV is betaald.
2. Het is de Mailer en/of Listbroker niet toegestaan de adressen die deel uitmaken van het Adressenbestand, op te nemen
of toe te voegen aan eigen bestanden of bestanden van derden in beheer van de Mailer en/of Listbroker.
3. Het is de Mailer en/of Listbroker niet toegestaan de adressen door te verkopen aan derden of deze om niet of tegen
betaling in natura aan derden door te geven, tenzij Mobility Media BV de eigendomsrechten ten aanzien van het
Adressenbestand aan de Mailer of Listbroker heeft overgedragen.
4. De gegevens van geadresseerden die positief op een Direct Mail Campagne hebben gereageerd, mogen door de Mailer
naar eigen behoefte of inzicht worden gebruikt. Daaronder mede verstaan het toevoegen van deze adressen aan de
eigen bestanden.
5. Het staat Mobility Media BV vrij om Controleadressen aan het Adressenbestand toe te voegen om eventueel onbevoegd
en/of ontoelaatbaar gebruik vast te kunnen stellen.
6. Klachten en/of opmerkingen van een geadresseerde die betrekking hebben op het ter beschikking stellen van namen en
adressen door Mobility Media BV in het kader van een Direct Mail Campagne, zullen door de Mailer binnen een week
schriftelijk aan Mobility Media BV of, indien van toepassing, aan Listbroker worden gemeld. Daarbij zal de inhoud van de
klachten en/of opmerkingen ongewijzigd aan Mobility Media BV worden verstrekt, teneinde Mobility Media BV in staat
te stellen adequaat te reageren. De Listbroker dient de hiervoor genoemde schriftelijke informatie van de Mailer per
omgaande aan Mobility Media BV door te zenden.
7. Retourzendingen als gevolg van verhuizing of overlijden van geadresseerden, dienen zo spoedig mogelijk na ontvangst
door Mailer schriftelijk aan Mobility Media BV dan wel aan Listbroker te worden gemeld. Worden de retourzendingen
door Mailer aan Listbroker gemeld, dan dient Listbroker per ommegaande aan Mobility Media BV te melden.
D4. Gebruik Adressenbestand
1. Het door Mobility Media BV aan Mailer ter beschikking gestelde Adressenbestand mag door Mailer uitsluitend eenmalig,
binnen een termijn van drie maanden na levering, gebruikt worden voor een van tevoren bekend gemaakte Direct Mail
Campagne, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt het Adressenbestand door Mobility Media BV uitsluitend ter
beschikking gesteld aan een door Mobility Media BV aan te wijzen Listbroker. Het is de Listbroker niet toegestaan het
Adressenbestand aan de Mailer te doen toekomen.
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De Mailer kan gebruik maken van het Adressenbestand door aanlevering van een kopie van het te gebruiken materiaal
voor de Direct Mail Campagne dan wel het overleggen van het aan te wenden telemarketingscript aan Mobility Media
BV. Daarbij dient Mailer de maildatum bekend te maken. Indien de Mailer gebruik maakt van een Listbroker zal de kopie
van het te gebruiken materiaal of het telemarketingscript via de Listbroker aan Mobility Media BV worden voorgelegd.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het Adressenbestand door Mailer en/of Listbroker uitsluitend worden
gebruikt voor het benaderen van de adressen per e-mail en dus niet voor telemarketingdoeleinden, daar mede onder
verstaan het nabellen van een mailing, het persoonlijk bezoek en/of enig ander contact.
In het geval van een Direct Mail Campagne refereert de Mailer en/of Listbroker op geen enkele wijze aan de bron van
het Adressenbestand noch de rechthebbende daarvan, tenzij Mailer en/of Listbroker na gebruik van het bestand wordt
benaderd door geadresseerden uit dat bestand met het verzoek de bron van het adres bekend te maken. In dat geval is
Mailer en/of Listbroker verplicht de naam Mobility Media BV mee te delen.

D5. Verzending Direct Mail door Mobility Media BV
1. Door Mobility Media BV te verwerken materiaal dient franco te worden aangeleverd bij Mobility Media BV. Mobility
Media BV heeft het recht om de opdracht en/of de geleverde stukken te weigeren indien deze niet franco worden
aangeleverd, dan wel alle kosten die voortvloeien uit de niet franco levering op Mailer te verhalen.
2. Het te verzenden materiaal dient op een door Mobility Media BV vastgesteld tijdstip voor de overeengekomen
verzenddatum van de mailing in de afgesproken vorm te worden aangeleverd. Bij niet tijdig, onvolledig of in een andere
vorm of gewicht dan overeengekomen aangeleverd materiaal, heeft Mobility Media BV het recht de opdracht te
annuleren, tenzij binnen een redelijke termijn met Mailer een nieuwe datum voor verzending wordt overeengekomen.
3. Verlangt Mailer uitvoering met inachtneming van de eerder overeengekomen verzenddatum en maakt Mobility Media
BV geen gebruik van haar recht de opdracht te annuleren, dan is Mobility Media BV gerechtigd zonder voorafgaand
overleg met Mailer alle extra kosten aan de Mailer door te berekenen.
4. Worden door Mobility Media BV na het sluiten van de overeenkomst afwijkingen geconstateerd met betrekking tot
onder meer aantallen, formaten en/of gewichten, dan is Mobility Media BV zonder voorafgaande kennisgeving
gerechtigd aan de Mailer de extra kosten in rekening te brengen.
5. Eventuele posttariefverhogingen die opkomen na het sluiten van de overeenkomst worden onverkort aan Mailer
doorberekend.
6. Als verzenddatum geldt de dag waarop Mobility Media BV de mailing aanbiedt aan de persoon die zorg draagt voor de
bezorging.
7. Het vervoer van goederen vindt plaats voor risico van de Mailer.
8. Indien de Mailer de opdracht met betrekking tot een Direct Mail Campagne annuleert voordat Mobility Media BV
uitvoering aan de Direct Mail Campagne heeft gegeven, komen alle door Mobility Media BV gemaakte
voorbereidingskosten voor de desbetreffende opdracht tot verzending van de Direct Mail Campagne alsmede eventuele
winstdervingen die hierdoor aan de zijde van Mobility Media BV ontstaan, voor rekening van Mailer, met een minimum
van 20% van de factuurwaarde, dit laat onverlet de rechten die voor Mobility Media BV voortvloeien uit de wet met
betrekking tot nakoming en/of schadevergoeding.
9. Wanneer na de uitvoering van de Direct Mail Campagne enig materiaal overblijft, stelt Mobility Media BV de Mailer in
de gelegenheid om het materiaal binnen veertien dagen af te komen halen. Indien de Mailer geen gebruik maakt van
deze gelegenheid, dan heeft Mobility Media BV het recht het materiaal te vernietigen dan wel aan Mailer te
retourneren en de kosten daarvan aan de Mailer in rekening te brengen.
D6. Retourvergoeding
In het geval dat meer dan één procent van de in het kader van de Direct Mail Campagne verzonden poststukken niet wordt
afgeleverd maar geretourneerd, zal de adreswaarde van alle terugontvangen stukken door Mobility Media BV
dienovereenkomstig in mindering worden gebracht op de factuur. Door geadresseerden gewijzigde of geweigerde zendingen
komen niet voor retourvergoeding in aanmerking. Om in aanmerking te komen voor een retourvergoeding dienen de
teruggekomen poststukken binnen dertig dagen na verzending van de Direct Mail in het bezit van Mobility Media BV te zijn.
Later binnengekomen poststukken komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Mobility Media – ©2018
D7. Opschorting
Mobility Media BV heeft het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst, waaronder het ter beschikking stellen van het
Adressenbestand aan de Listbroker, te staken indien blijkt dat Mailer of de Listbroker in strijd handelt met de bepalingen uit
de onderhavige algemene voorwaarden. Mobility Media BV behoudt zich in voorkomend geval het recht voor om de door
haar gemaakte kosten in rekening brengen en is op geen enkele wijze schadeplichtig jegens Mailer en/of Listbroker.
D8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. In geval van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst welke aan de Mailer en/of Listbroker kan worden
toegerekend, is de Mailer en/of Listbroker zonder gerechtelijke tussenkomst een direct opeisbare vergoeding aan
Mobility Media BV verschuldigd van € 25.000,00, onverminderd het recht van Mobility Media BV op vergoeding van
schade die dit bedrag overstijgt en onverminderd overige aan Mobility Media BV toekomende rechten.
2. Mailer en/of Listbroker vrijwaren Mobility Media BV van en beschermen Mobility Media BV tegen aanspraken, schades,
boetes, verliezen en kosten die het gevolg zijn van of verband houden met het gebruik van het Adressenbestand door
Mailer dan wel Listbroker.
D9. Bescherming en verwerking persoonsgegevens
1. Zowel Mailer als Listbroker zal alle op het gebruik van persoonsgegevens toepasselijke wet- en regelgeving, en alle van
toepassing zijnde gedragscodes, zorgvuldig naleven.
2. In geval van door Mailer of Listbroker uit te voeren gegevensverwerkingen, blijft Mobility Media BV de
verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen. Mailer en/of Listbroker hebben geen zelfstandige zeggenschap over
de gegevens die door Mobility Media BV krachtens de overeenkomst worden verwerkt.
3. Mobility Media BV informeert Mailer en/of Listbroker of de persoonsgegevensverwerking in het kader van de
overeenkomst, is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en onder welk nummer.
4. Mailer en/of Listbroker dragen net als Mobility Media BV zorg voor technische en organisatorische maatregelen ter
bescherming van persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mailer en/of Listbroker
stellen Mobility Media BV in staat om op eerste verzoek van Mobility Media BV de getroffen maatregelen te inspecteren
alsmede alle in redelijkheid verlangde aanpassingen daarin aan te brengen.
5. Indien Mailer of Listbroker in een lidstaat van de Europese Unie de gegevens van Mobility Media BV bewerken, doen zij
dat in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de desbetreffende lidstaat. Mailer en/of Listbroker zullen in
landen buiten de Europese Unie de gegevens van Mobility Media BV slechts bewerken na voorafgaande schriftelijke
toestemming van Mobility Media BV.
6. De in artikel 12 Wet bescherming persoonsgegevens genoemde geheimhoudingsplicht van Mailer en Listbroker, kan
alleen worden doorbroken indien Mailer of Listbroker:
a. door een wettelijk voorschrift wordt verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken;
b. in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst daartoe wordt genoopt;
c. een door Mobility Media BV aangewezen functionaris aan Mailer en/of Listbroker de noodzaak tot mededeling
heeft aangegeven.

HOOFDSTUK E. ADVERTENTIES
E1. Definities
1. Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mobility Media BV een Advertentiecontract sluit.
2. Advertentie(s): bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames van welke aard dan ook, welke in een
informatiedrager worden opgenomen, en/of welke daarin, daarbij of daaraan worden gevoegd en/of gehecht.
3. Advertentiecontract: elke Overeenkomst waarbij Mobility Media BV zich verbindt tot plaatsing van één of meer
Advertenties.
4. ROTA-Regelen: Regelen voor het Advertentiewezen
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E2. Toepasselijkheid
Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Mobility Media BV met betrekking tot het adverteren in de
uitgaven van Mobility Media BV zijn de bepalingen uit het onderhavige hoofdstuk E. van toepassing, alsmede aanvullend de
ROTA-Regelen. Bij strijd tussen de ROTA-Regelen en de onderhavige voorwaarden gelden laatstgenoemde.
E3. Advertentiecontract
1. Een Advertentiecontract kan uitsluitend tot stand komen na schriftelijke aanvraag. Mobility Media BV is eerst gebonden,
nadat de order voor een Advertentiecontract door of namens Mobility Media BV rechtsgeldig is ondertekend.
2. Een Advertentiecontract wordt aangegaan voor de termijn van twaalf achtereenvolgende maanden. De contracttermijn
wordt geacht te zijn ingegaan op:
a. de eerste dag van de kalendermaand, waarin de eerst op het contract af te nemen Advertentie is geplaatst, indien
de plaatsing voor de vijftiende van die maand heeft plaatsgevonden;
b. de vijftiende van de maand, indien de plaatsing op of na de vijftiende dag heeft plaatsgevonden;
c. indien de eerste Advertentie niet binnen drie maanden na het sluiten van het contract is geplaatst, zal het contract
geacht worden te zijn ingegaan op de eerste dag van de kalendermaand, volgend op de termijn van drie maanden.
3. Indien een Advertentiecontract wordt afgesloten na een aantal losse plaatsingen, wordt - indien een Adverteerder zulks
verlangt – deze overeenkomst geacht te zijn ingegaan op de datum waarop de eerste losse Advertentie is geplaatst. De
terugwerkende kracht is beperkt tot een periode van ten hoogste vier maanden voorafgaande aan de datum van
afsluiting van deze overeenkomst, dan wel tot de datum van de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de eerste
losse Advertentie, indien deze datum binnen de voormelde periode valt.
4. Indien een Advertentiecontract niet binnen de contracttermijn van twaalf maanden kan worden afgenomen zal de
resterende advertentieruimte binnen twee maanden moeten worden afgenomen, dan gelden voor deze periode de
tariefcondities welke het laatst in werking zijn getreden. Indien na afloop van de contracttermijn respectievelijk
verlengde contracttermijn minder dan de overeengekomen advertentieruimte is geplaatst vervalt het recht op plaatsing
van de niet overeengekomen advertentieruimte met behoud overigens van de verplichting om de prijs van de
resterende, niet verbruikte advertentieruimte onmiddellijk te voldoen.
E4. Prijswijziging
Mobility Media BV behoudt zich het recht voor de advertentieprijzen te herzien. Een dergelijke prijsherziening zal ook
doorgevoerd kunnen worden voor nog op reeds afgesloten overeenkomsten te plaatsen Advertenties, in welk geval de
Adverteerder het recht heeft het restant zonder bijbetaling te annuleren.
E5. Overmacht
Mobility Media BV heeft het recht de uitvoering van alle Advertentiecontracten geheel of gedeeltelijk te annuleren of op te
schorten in geval van verandering van formaat, verschijningsfrequentie, drukprocedé en een Mobility Media BV niet
toerekenbare tekortkoming, waardoor ten deze in ieder geval zullen worden verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand,
werkstaking, uitsluiting, inflatie, bedrijfsstoring en papierschaarste.
E6. Afwijzing van Advertenties
Advertenties kunnen zonder opgave van redenen geweigerd worden. Dit geldt b.v. voor die Advertenties die naar de mening
van Mobility Media BV door vorm of inhoud afbreuk zouden kunnen doen aan signatuur of reputatie van de tijdschriften. In
geval van twijfel over de aanvaardbaarheid van Advertenties is het stellig in het belang van de Adverteerder als hij tijdig
voorafgaande overleg pleegt met Mobility Media BV.
E7. Aanlevering en plaatsing
1. Adverteerder dient het advertentiemateriaal vergezeld van de desbetreffende plaatsingsopdracht tijdig in te leveren
voor de door Mobility Media BV gestelde uiterste inleverdatum voor inlevering van advertentiemateriaal. Het
advertentiemateriaal dient vanaf de uiterste inleverdatum daarvan tot aan de verschijningsdatum van de betrokken
uitgave in het bezit van Mobility Media BV te zijn. Mobility Media BV behoudt zich het recht voor om
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advertentiemateriaal dat na de uiterste inleverdatum in het bezit van Mobility Media BV is gekomen, niet in
behandeling te nemen en/of te plaatsen, onverminderd haar recht op vergoeding van de plaatsingskosten.
Mobility Media BV streeft naar een zo goed mogelijke weergave van het ingezonden materiaal, maar kan geen exacte
reproductie garanderen. De adverteerder moet ook rekening houden met de mogelijkheid van druk- en
kleurafwijkingen.
Voor de advertentieplaatsingen waarvan het advertentiemateriaal na de uiterste inleverdatum aan Mobility Media BV
ter beschikking wordt gesteld, worden indien plaatsing nog mogelijk is, claims over de wijze van reproduceren en/of
kleurkwaliteit voor Mobility Media BV hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Eventuele klachten ten aanzien van de
advertentieplaatsingen en/of speciale mogelijkheden over onder meer de wijze van reproduceren en/of kleurkwaliteit
dienen binnen dertig dagen na verschijningsdatum van het tijdschrift schriftelijk aan Mobility Media BV ter kennis te zijn
gebracht.
Indien een Adverteerder aan Mobility Media BV niet tijdig, niet goed reproduceerbaar, incompleet materiaal, materiaal
ongeschikt voor de reproductiemethode van het betrokken medium levert, heeft Mobility Media BV het recht aan
adverteerder de hierdoor veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen.
Met een verzoek om plaatsing van een Advertentie op een bepaalde pagina of op een bepaalde plaats van een pagina
wordt rekening gehouden, maar inwilliging van het verzoek kan niet worden gegarandeerd. Als voldaan kan worden aan
de wens voor een speciale plaats wordt mogelijk een toeslag in rekening gebracht. Mondelinge afspraken ter zake van
Advertentiecontracten binden Mobility Media BV slechts voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd.
De ROTA-Regelen verplichten Mobility Media BV het woord ‘Advertentie’ in een 8-punts kapitaalletter boven
Advertenties te zetten die qua lay-out of inhoud zodanig met een redactionele pagina overeenkomen dat daardoor
verwisseling met redactionele pagina’s mogelijk is. De toevoeging ‘Advertentie’ geschiedt - zonder voorafgaand overleg
met de adverteerder - indien Mobility Media BV daartoe aanleiding ziet.

E8. Afmetingen en prijzen
1. De berekening van de prijs der Advertenties geschiedt wat de meting betreft door te meten de hoogte van het drukvlak,
vermeerderd met in totaal 3 mm per kolombreedte voor het wit, tenzij de Adverteerder de wens te kennen heeft
gegeven meer wit te willen gebruiken ofwel een andere berekeningswijze is overeengekomen.
2. De minimumberekening voor Advertenties ter breedte van 1 kolom is 10 mm vermeerderd met verplicht wit. Voor
Advertenties over meer kolommen is deze minimumberekening 5 mm vermeerderd met verplicht wit.
E9. Aansprakelijkheid
1. Mobility Media BV is uitsluitend in geval van grove schuld en/of opzet aansprakelijk voor schade van welke aard dan
ook, ontstaan door het niet of niet tijdig plaatsen van Advertenties, of ontstaan door onjuistheden in de Advertentie. De
aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade en tot de prijs van de Advertenties. Mobility Media BV is nimmer
aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade.
2. Mobility Media BV neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot litho’s, werktekeningen, dia’s, lay-outs en
ander door de Adverteerder ter beschikking gesteld materiaal, doch Mobility Media BV aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor beschadiging ten gevolge van gebruik of verzending van dit materiaal, behoudens in geval van
grove schuld of nalatigheid.
E10. Slotbepaling
De volledige Regelen voor het Advertentiewezen zijn in te zien op www.stichtingrota.nl en tegen betaling verkrijgbaar bij het
secretariaat van de Stichting ROTA (Raad van Orde en Tucht voor het Advertentiewezen) Startbaan 6, 1185 XR Amstelveen.
Op verzoek wordt door Mobility Media BV kosteloos een exemplaar van de ROTA-Regelen toegezonden.
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HOOFDSTUK F. EVENEMENTEN, CONGRESSEN, CURSUSSEN EN WORKSHOPS
F1. Definities
1. Cursus: aantal lessen die bij elkaar horen.
2. Deelnamekosten: de prijs die per Deelnemer verschuldigd is voor deelname aan het Evenement of Cursus.
3. Deelnemer: de natuurlijke persoon welke deelneemt aan Cursus of Evenement, zich daartoe heeft aangemeld of deze
bijwoont.
4. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis waaronder het congres, de lezing of de workshop.
5. Organisator: de natuurlijk of rechtspersoon die het Evenement of de Cursus organiseert.
6. Toegangsbewijs: het (digitale) biljet dat recht op toegang tot een Evenement of Cursus geeft.
F2. Toepasselijkheid
Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Mobility Media BV met betrekking tot deelname en sponsoring
van een Evenement of Cursus zijn naast de algemene bepalingen de bepalingen uit het onderhavige hoofdstuk E. van
toepassing.
F3. Inschrijving voor lezingen, workshops en congressen
1. Inschrijving voor een Evenement of Cursus welke door Mobility Media BV wordt georganiseerd, geschiedt online via de
website van Mobility Media BV of via de website van een van de uitgaves, handelsnamen of dochters van Mobility
Media BV, tenzij anders aangegeven.
2. Inschrijving voor een Evenement of Cursus welke door een derde wordt georganiseerd, geschiedt op de door de
desbetreffende Organisator aangewezen wijze. Mobility Media BV maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst die
als gevolg van inschrijving tussen de Deelnemer en de betreffende Organisator tot stand komt.
F4. Deelnamekosten
1. De Deelnamekosten voor deelname aan of bijwonen van evenementen en cursussen welke door Mobility Media BV
worden georganiseerd, dienen vooraf aan Mobility Media BV te worden voldaan. De Deelnemer ontvangt hiertoe van
Mobility Media BV een factuur. Betalingen voor evenementen en cursussen welke niet door Mobility Media BV worden
georganiseerd, geschieden buiten Mobility Media BV om op een door de desbetreffende Organisator aan te geven wijze.
2. Indien de betaling van Deelnamekosten niet tijdig heeft plaatsgevonden, behoudt Mobility Media BV zich het recht voor
een Deelnemer waarvoor geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden, de toegang tot het betreffende Evenement of
Cursus te weigeren.
3. Indien het Evenement of de Cursus plaatsvindt gedurende meerdere aaneengesloten dagen, dan behelst de door
Mobility Media BV opgegeven prijs niet de kosten van vervoer, overnachting en maaltijden, tenzij uitdrukkelijk anders
wordt aangegeven.
4. Wijzigingen in de aanwezige (gast)sprekers of in het programma geeft de Deelnemer geen recht op enige
tegemoetkoming of (gedeeltelijke) restitutie van de aanschafwaarde van het Toegangsbewijs.
5. Op de inschrijving voor, deelname aan en het bijwonen van evenementen en cursussen welke door een derde worden
georganiseerd gelden de door de desbetreffende Organisator van het Evenement gestelde voorwaarden.
6. Voor sommige evenementen of cursussen geldt een zogenaamde ‘no-show penalty’. Deelname en toegang tot dit
Evenement of deze Cursus is in de meeste gevallen gratis of met hoge korting. Indien de Deelnemer echter niet komt
opdagen, wordt echter alsnog een bedrag aan de Deelnemer in rekening gebracht. De hoogte van dit bedrag wordt
telkens door Mobility Media BV duidelijk in haar aanbod vermeld.
F5. Annulering of verplaatsing naar een andere datum
1. Indien Mobility Media BV, om wat voor reden ook, besluit dat een evenementen of Cursus geen doorgang kan vinden
dan wel naar een latere datum dient te worden verplaatst, stelt Mobility Media BV de Deelnemer tijdig van haar
voornemen op de hoogte. In geval van annulering door Mobility Media BV heeft de Deelnemer recht op restitutie van
reeds betaalde Deelnamekosten. In geval van verplaatsing wordt de Deelnemer automatisch aangemeld voor deze
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nieuwe datum en vindt annulering en restitutie van reeds betaalde Deelnamekosten slechts plaats na schriftelijk verzoek
hiertoe door de Deelnemer binnen 14 dagen nadat de Deelnemer van de verplaatsing op de hoogte is gebracht.
Geen restitutie van Deelnamekosten vindt plaats indien een Deelnemer, na inschrijving, om wat voor reden dan ook,
niet bij een Evenement of Cursus aanwezig kan zijn, noch heeft de Deelnemer in dat geval recht op vervangende
toegang tot een ander Evenement of andere Cursus.

F6. Toegang en aanwezigheid
1. De Deelnemer is verplicht om het Toegangsbewijs voor een Evenement of Cursus voor zichzelf te houden en derhalve
niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële
doeleinden te verstrekken.
2. Het Toegangsbewijs geeft de houder recht op toegang tot en het bijwonen van het Evenement of de Cursus. Alleen de
houder van het Toegangsbewijs die het Toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement of de Cursus
wordt toegang verleend. De Organisator mag ervan uitgaan dat de houder van een Toegangsbewijs ook de rechtmatige
eigenaar is. De Organisator is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten.
3. Na vertoning van het Toegangsbewijs bij de ingang verkrijgt de Deelnemer eenmalig toegang tot het Evenement. Indien
de bezoeker het terrein waarop het Evenement plaatsvindt verlaat, wordt de toegang niet nogmaals verleend.
4. De Deelnemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de Organisator, de exploitanten
van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, brandweer, politie en andere bevoegden.
5. De Organisator zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden
uitgevoerd. De Organisator is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke
daardoor voor de Deelnemer of derden mocht ontstaan.
F7. Weigering en ontzegging van de toegang tot het Evenement
1. Het is niet toegestaan het Toegangsbewijs te vermenigvuldigen of op enige andere wijze na te bootsen. Elk
Toegangsbewijs wordt bij de ingang gescand. In geval van fraude zal slechts één Toegangsbewijs toegang geven tot het
Evenement of de Cursus, namelijk het Toegangsbewijs dat als eerste wordt aangeboden. Aan alle houders van
toegangsbewijzen met dezelfde (bar)code zal daarna de toegang tot het Evenement of de Cursus worden geweigerd.
2. De Organisator behoudt zich het recht om bepaalde toegangsbewijzen ongeldig te maken en aan de houder daarvan de
toegang tot het Evenement of de Cursus te ontzeggen, wanneer:
a. de Organisator vermoedt dat het Toegangsbewijs niet rechtstreeks bij de Organisator of een door de Organisator
aangewezen verkooppunt is aangeschaft;
b. het Toegangsbewijs niet kan worden gescand, bijvoorbeeld omdat het Toegangsbewijs is beschadigd of vervuild of
wanneer de printkwaliteit onvoldoende blijkt;
c. de Deelnemer niet in het bezit is van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs;
d. de Deelnemer niet voldoet aan de criteria die voor deelname aan het Evenement worden gesteld.
3. Bij overtreding door de Deelnemer van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden
is de Organisator gerechtigd de koop te ontbinden of de Deelnemer de (verdere) toegang tot het Evenement of de
Cursus te weigeren zonder dat de Deelnemer recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het Toegangsbewijs
(waaronder begrepen servicekosten) heeft voldaan.
4. De Organisator behoudt zich het recht voor de bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement of de Cursus te
ontzeggen of van de plaats waar het Evenement of de Cursus plaatsvindt te verwijderen indien de Organisator dit
redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust, orde of veiligheid tijdens het Evenement of de Cursus.
F8. Portretrecht
De Deelnemer geeft Mobility Media BV het onherroepelijke recht om foto's die tijdens de lezing, workshop of congres
worden gemaakt, te gebruiken ten behoeve van (de promotie van) één of meer andere lezingen, workshops of congressen,
alsmede ter illustratie in de brochures, websites of andere media-uitingen door Mobility Media BV. De Deelnemer ziet af van
eventuele aanspraken jegens Mobility Media BV op grond van zijn portretrecht.

