
For the best local spots

1. Definities en toepasselijkheid 

1.  In deze algemene voorwaarden van FollowFox wordt verstaan onder:  

 • (Sponsor/Advertentie) overeenkomst/Fox-injectie: de overeenkomst tussen  

Opdrachtgever en FollowFox voor het sponsoren (kopen) van een PLEK  

(Advertentie)op de FollowFox kaart en website; FollowFox.nl. Followfox is onderdeel 

�����van�RED��on-�&�offline�content�creatie.�

    •  Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt 

gesloten dan wel die gebruik maakt van de dienst FollowFox van RED.

2.  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten 

die betrekking hebben op FollowFox. Het feit dat de Opdrachtgever de overeen-

komst met FollowFox heeft ondertekend wordt beschouwd als instemming met de 

toepassing van deze algemene voorwaarden.

3.  Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze 

uitdrukkelijk schriftelijk door FollowFox zijn aanvaard. De Opdrachtgever kan zich 

hierbij niet beroepen op het zogenaamde gewoonterecht. 

4. FollowFox behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

5.  Indien FollowFox gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze 

algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van FollowFox om alsnog  

directe en strikte naleving te eisen. Aan het feit dat FollowFox de voorwaarden 

soepel toepast, kan de Opdrachtgever geen enkele rechten ontlenen. 

5. Indien FollowFox gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze 

   algemene voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van FollowFox om alsnog 

   directe en strikte naleving te eisen. Aan het feit dat FollowFox de voorwaarden 

   soepel toepast, kan de Opdrachtgever geen enkele rechten ontlenen. 

6.  Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover  

onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel  

van deze algemene voorwaarden.

7.  Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd 

worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/ 

zullen de nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden worden 

vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel 

mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht 

wordt genomen. 

2. Offertes, overeenkomsten (Fox-injecties) en wijziging van de overeenkomst 

1.  Alle offertes van FollowFox zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

vermeld in de aanbieding. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van 

de�offerte�bekende�specificaties�en�de�op�dat�moment�geldende�tarieven.� 

De offertes geven alleen informatie, maar kunnen nooit bindend zijn. 

2.  (Mondelinge) opdrachten en/of gemaakte afspraken, inclusief wijzigingen op 

reeds bestaande overeenkomsten, komen pas tot stand na schriftelijke opdracht-

bevestiging door FollowFox of op het moment dat tot uitvoering van een opdracht  

is overgegaan. 

3.  De duur van een overeenkomst kan nooit langer zijn dan 12 maanden vanaf de  

datum van ondertekening van de offerte, of 12 maanden vanaf de datum van de  

eerste verschijning van de advertentie (plek op de kaart), behoudens anders  

schriftelijk overeengekomen met FollowFox. 

4.  Indien een advertentie overeenkomst conform het in artikel 5 van de Regelen Voor 

het Advertentiewezen bepaalde wordt uitgebreid, wordt het dienovereenkomstige 

tarief op de als dan nog te plaatsen advertenties toegepast vanaf de zestiende dag 

van de kalendermaand waarin de uitbreidingsovereenkomst tot stand kwam.

5.  De advertenties worden geplaatst tegen de tarieven, toeslagen en voorwaarden van 

de tariefkaarten/websites geldend op het ogenblik van plaatsing. FollowFox behoudt 

zich het recht voor om op elk moment het advertentietarief, het format of de positie 

van de advertenties te veranderen. Zij zal echter de inzake contracten gangbare 

gebruiken eerbiedigen voor de orders waarvan de uitvoering contractueel reeds 

begonnen is. 

3. Gebruik dienst en advertenties 

1.  In het geval dit noodzakelijk is voor het onderhoud of de kwaliteit van de dienst-

verlening, is FollowFox gerechtigd het platform/kaarten/of de website tijdelijk buiten 

gebruik te stellen of het gebruik te beperken, zonder dat hierdoor enig recht op 

schadevergoeding voor de Opdrachtgever ontstaat. Deze bepaling geldt tevens 

wanneer het platform en/of de website tijdelijk buiten gebruik is zonder toedoen  

van FollowFox.

2. Door ondertekening van het inschrijfformulier garandeert de Opdrachtgever dat alle 

gegevens, waaronder doch niet uitsluitend naam, adresgegevens, e-mailadres en 

eventueel een bankrekeningnummer, die in het kader van de dienstverlening aan  

FollowFox verstrekt dienen te worden, volledig, juist en actueel zijn. De Opdracht- 

gever zal er zorg voor dragen dat de door hem te plaatsen/geplaatste informatie 

overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. 

3. Door het verzenden van de inschrijving en/of het verstrekken van gegevens aan 

FollowFox verklaart de Opdrachtgever hiertoe bevoegd te zijn of hiervoor toestemming 

te hebben. Opdrachtgever verklaart bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van het 

betreffende bedrijf. 

4. FollowFox behoudt zich het recht voor de aanmelding van Opdrachtgever zonder 

opgaaf van redenen te weigeren en/of om plaatsing van advertenties zonder opgaaf 

van redenen te weigeren, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op 

schadevergoeding voor Opdrachtgever. 

5.�Het�aan�te�leveren�materiaal�dient�aan�de�door�FollowFox�vastgelegde�specificaties�

te�voldoen.�Indien�materiaal�niet�aan�die�vastgelegde�specificaties�voldoet,�behoudt�

FollowFox het recht voor de advertentie te weigeren of de kosten die gemaakt moeten 

worden in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 

6. FollowFox is gerechtigd het niet verbruikte aantal overeengekomen advertentie-

plaatsingen in het contract aan het eind van de maximale looptijd van het contract bij 

de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

7. Buiten opdrachten waarvoor een speciale plaatsingstoeslag wordt betaald, worden 

in principe geen speciale plaatsingen geaccepteerd. Met verzoeken om een bepaalde 

plaats wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. 

8.  De Opdrachtgever kan in mindering op zijn advertentiecontract uitsluitend  
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advertenties plaatsen die betrekking hebben op eigen (natuurlijke of rechts)persoon. 

9.  Advertenties worden in principe uitsluitend schriftelijk opgegeven. Fouten in  

advertenties, ontstaan door onduidelijke kopij, ongeacht de vorm waarin deze is 

aangeleverd,�geven�geen�aanleiding�tot�rectificatie�of�schadevergoeding�en/of�

reductie c.q. gratis herplaatsing, behoudens opzet of grove schuld van FollowFox. 

10.  FollowFox geeft geen garanties met betrekking tot de resultaten van  

gebruikmaking van de dienst van FollowFox. 

4. Prijzen en betaling 

1.  De facturen voor te plaatsen advertenties en of advertentie contracten dienen vooraf 

te worden betaald, zonder enig beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking. 

Betaling geschiedt binnen de daar door FollowFox voor gestelde termijn. 

2.  Indien Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn 

heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is FollowFox 

bevoegd tot het in rekening brengen van de wettelijke rente. Voorts heeft FollowFox 

het recht haar verplichting tot leveren op te schorten totdat het verschuldigde bedrag 

is voldaan. 

3.  Voor betaling met creditcard kan een toeslag worden berekend. Administratiekosten 

worden in rekening gebracht. 

4.  Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, gemaakt door 

FollowFox met betrekking tot de invordering van het door de Opdrachtgever of 

adverteerder verschuldigde bedrag, zijn voor rekening van de Opdrachtgever/ 

adverteerder. 

5.  In geval van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging, onder curatele 

stelling of de afnemer of Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid 

over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, wordt de overeenkomst  

automatisch ontbonden. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door FollowFox 

geleden schade en gevolgschade.

5. Aansprakelijk 

1.  FollowFox kan alleen aansprakelijk zijn voor directe schade ten gevolge van opzet 

of grove schuld aan de zijde van FollowFox. FollowFox is nimmer aansprakelijk 

voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 

besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. 

2.  FollowFox aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen 

voor de Opdrachtgever:  

• van het niet, niet tijdig of niet goed plaatsen van advertenties tenzij sprake is van 

opzet of grove nalatigheid door followfox.nl;  

• voor het zoekraken of onbruikbaar worden van afbeeldingen, werktekeningen,  

lay-outs of andere bij de opdracht behorende materialen;  

• voor het niet, niet tijdig of niet goed doorzenden van brieven of advertenties.  

Eveneens aanvaardt FollowFox geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge 

van stakingen en calamiteiten.

3.  Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van  

de advertentie. 

4.  FollowFox kan niet aansprakelijk zijn voor omzeiling van technische faciliteiten  

met betrekking tot de website FollowFox.nl door Opdrachtgever en/of derden. 

5.  Voor zover FollowFox zelf tekortschiet en de Opdrachtgever daardoor schade 

lijdt, is de aansprakelijkheid van FollowFox beperkt tot maximaal 25% van het 

gefactureerde. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de Opdrachtgever is 

verzekerd, wordt uitgesloten. 

6.  Opdrachtgever vrijwaart FollowFox volledig van alle mogelijke claims van derden die 

op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de door hem geplaatste 

informatie. Daaronder wordt mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de 

bewering dat de geplaatste informatie inbreuk maakt op enig recht van intellectuele 

eigendom van derden. 

6. Overmacht 

1.  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe 

gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun 

schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende 

opvattingen voor hun rekening komt. 

2.  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de  

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode voortduurt 

tot na het verstrijken van de naleveringstermijn, hebben partijen het recht om de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding 

van schade aan de andere partij. 

7. Intellectuele eigendom 

1.  Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot FollowFox, waaronder 

begrepen doch niet uitsluitend de dienst, de website, afbeeldingen, vormgeving 

en merken, blijven berusten bij RED en/of haar licentiegevers. Met betrekking tot 

de daarvoor in aanmerking komende diensten verleent RED aan Opdrachtgever 

– onder de opschortende voorwaarde van tijdige betaling – een gebruiksrecht. Dit 

gebruiksrecht is niet exclusief en niet overdraagbaar, en het eindigt op de einddatum 

van de overeenkomst waarop het gebruiksrecht betrekking heeft. 

2.  De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de materialen die onmis-

kenbaar door Opdrachtgever zijn aangeleverd, blijven berusten bij Opdrachtgever. 

3.  Opdrachtgever verleent aan FollowFox een niet exclusief en niet overdraagbaar 

gebruiksrecht op de advertentie, merken, gegevens en andere materialen die 

Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan FollowFox verstrekt, met dien 

verstande dat deze materialen enkel in het kader van de bedrijfsvoering van  

FollowFox gebruikt mogen worden. Dit gebruiksrecht eindigt op de einddatum van 

de overeenkomst waarop het gebruiksrecht betrekking heeft. 

8. Annuleringen, wijzigingen en reclamaties 

1.  In geval een overeenkomst, voordat levering van de dienst heeft plaatsgevonden, 

wordt geannuleerd, worden de eventuele als gevolg van de annulering opgelopen 

kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Na levering van de dienst is  

annulering niet meer mogelijk, tenzij partijen hier schriftelijk uitdrukkelijk overeen-

stemming over bereiken. Administratiekosten worden bij annulering niet gerestitueerd. 

2.  Reclamaties over de uitvoering van advertentieopdrachten dienen uiterlijk een week 

na plaatsing van de advertentie schriftelijk te worden ingediend. Indien binnen deze 

termijn geen reclamatie is ontvangen, wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te 

zijn met de plaatsing van de advertentie. 

9. Bevoegde rechter 

1.  Alle geschillen tussen FollowFox (RED) en de Opdrachtgever zullen bij uitsluiting 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nijmegen. 

2.  Op alle overeenkomsten tussen FollowFox en de Opdrachtgever is Nederlands recht 

van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buiten-

land uitvoering wordt gegeven. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt 

uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden FollowFox onderdeel van RED on- & 

�offline�content�creatie�–�Barbarossastraat�117,�6522�DK�Nijmegen�-�KVK�63�00�52�12.
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