ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR MEDIA-EXPLOITANTEN
van
Stichting ROTA
Startbaan 6
1185 XR Amstelveen
www.stichtingrota.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam
onder nummer: KvK 41198699
hierna te noemen: de ROTA.
Artikel 1
Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
De ROTA:

de gebruiker van deze algemene abonnementsvoorwaarden, de
Stichting ROTA;

De Abonnee:

de contractpartij van de Rota, zijnde:
a.)
een Media-exploitant in de zin van "de Regelen" van de
Stichting Rota (zie www.stichtingrota.nl), dan wel
b.)

een onderneming, die in opdracht van één of meerdere
media-exploitanten bemiddelt bij de totstandkoming van
reclamecontracten met derden, of voor hen daartoe als
vertegenwoordiger optreedt jegens derden. Ten aanzien
van deze onderneming geldt dat de meerderheid van de
aandelen, de participatie of het belang in deze
onderneming wordt gehouden door meerdere mediaexploitanten, als bedoeld onder a. van dit artikel, en
geen van deze media-exploitanten een meerderheid in
die onderneming bezit;

Overeenkomst:

de overeenkomst tussen de ROTA en de Abonnee;

Abonnementsdiensten:

de diensten van de ROTA ten behoeve van media-exploitanten
verbonden aan de uitvoering van:
i.- de statuten en het huishoudelijk reglement van de Stichting
ROTA
ii.- het reglement op het gebruik en toezicht van het collectieve
merk(en), het Reglement Erkenningen (zie
www.stichtingROTA.nl), alsmede
iii.- de genoemde Regelen (algemene voorwaarden voor
reclame en reclamecontracten), alsook
iv. activiteiten aangaande de ordening van de reclamemarkt in
de media in het algemeen. (zie eveneens
www.stichtingrota.nl)
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Artikel 2
Algemeen
2.1.
Deze voorwaarden gelden voor elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ROTA
en de abonnee, waarop de ROTA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor
zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2.
Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3
Aanbiedingen en offertes
3.1.
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke of
elektronische vorm, tenzij de ROTA om praktische, spoedeisende of andere redenen van
een schriftelijk of elektronisch aanbod afziet.
3.2.
De ROTA is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan
door de abonnee binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn
exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
3.3.
Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de ROTA daaraan
niet gebonden.
Artikel 4
Totstandkoming en duur van de overeenkomst
4.1.
De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de abonnee van het aanbod
van de ROTA.
4.2.
Door aanvaarding komt de overeenkomst tussen de ROTA en de abonnee tot stand, waarbij
de dienstverlening van de ROTA mede omvat dienstverlening aan rechtspersonen, zijnde
Media-exploitant in de zin van De Regelen, waarvan de abonnee direct of indirect beschikt
over de meerderheid van de aandelen, de participatie of het belang daarin.
4.3.
De overeenkomst tussen de ROTA en de abonnee heeft een abonnementsduur van twaalf
maanden. Behoudens schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van
zes kalendermaanden voorafgaand aan het verstrijken van de lopende abonnementsduur
door één van de partijen, wordt de overeenkomst telkens verlengd en voortgezet voor een
abonnementsduur van één jaar.

Artikel 5
Kwaliteit
De ROTA staat er voor in dat de abonnementsdiensten voldoen aan de gebruikelijke eisen
en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
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Artikel 6
Prijs en prijsverhoging
6.1.
De ROTA is gerechtigd om de abonnementsprijzen jaarlijks aan het begin van een nieuw
boekjaar te verhogen.
6.2.
De ROTA zal een dergelijke verhoging alsmede de ingangsdatum daarvan tijdig voorafgaand
aan 1 december van enig kalenderjaar kenbaar maken. Is een verhoging in enig jaar 5% of
meer, dan is de abonnee in afwijking van het bepaalde in artikel 4 gerechtigd de
overeenkomst schriftelijk op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van drie
kalendermaanden, mits de opzegging door de abonnee wordt gedaan binnen 30 dagen
nadat de prijsverhoging is ingegaan.
6.3.
De jaarlijkse abonnementsprijs per abonnee is gebaseerd op de omvang van de jaarlijkse
netto reclameomzet verbonden aan de plaatsing van reclame-uitingen, zoals bedoeld in
artikel 1 van De Regelen, en deze plaatsing is geschied in of via een Medium dat zich geheel
of voor een belangrijk deel richt op een publiek in Nederland.
6.4.
De berekening van de netto reclameomzet in Nederland geschiedt volgens artikel 377, zesde
lid van Boek 2 van het B.W. Indien de abonnee een onderneming drijft, die behoort tot een
groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het B.W., dan worden voor de berekening
van de netto omzet van die abonnee de omzetten van alle in die groep behorende
ondernemingen opgeteld, vooropgesteld dat de tot die groep behorende ondernemingen zijn
verbonden via een meerderheidsdeelneming, als bedoeld in artikel 4 van deze
abonnementsvoorwaarden. Bij deze berekening worden transacties tussen tot die groep
behorende ondernemingen buiten beschouwing gelaten.
Artikel Betaling
7.1.
Betaling dient te geschieden bij vooruitbetaling op één van de door de ROTA geboden
mogelijkheden binnen 30 dagen na factuurdatum.
7.2.
In geval een abonnee door overname of door fusie een meerderheidsbelang verwerft (in de
aandelen) van de onderneming van een andere abonnee, of van een deel daarvan dan wel
van bepaalde dochter- en/of zustervennootschappen daarvan, zal de andere abonnee de
jaarlijks verschuldigde abonnementsgelden aan de Stichting ROTA voldoen voor een bedrag
gelijk aan die abonnementsgelden voorafgaand aan die verwerving, zulks voor de duur van
een jaar na het verstrijken van het kalenderjaar waarin de verwerving tot stand kwam.
7.3.
Het bepaalde in het vorige lid laat onveranderd de verplichting tot voldoening van de
abonnementsgelden aan de Stichting ROTA door de verwervende abonnee. Vanaf het
verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn zullen de jaarlijkse abonnementsgelden
van de verwervende abonnee kunnen worden aangepast aan de geldende
abonnementstarieven van de Stichting ROTA.
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Artikel 8
Opschorting en ontbinding
8.1.
De ROTA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
te ontbinden indien:
de abonnee de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de abonnee de verplichtingen niet zal nakomen;
de abonnee in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling heeft
verkregen.
8.2.
In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk
zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar
rechtvaardigt.
8.3.
De ROTA behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 9
Intellectuele eigendom en auteursrechten
9.1.
De ROTA behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor, die de ROTA toekomen op
grond bij de ROTA berustende rechten van intellectuele en industriële eigendom.
9.2.
Alle door ROTA eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,
software, (elektronische) bestanden enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om door de abonnee
te worden gebruikt en mogen niet door de abonnee zonder voorafgaande toestemming van
de ROTA worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden
gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
Artikel 10
Aansprakelijkheid en overmacht
10.1.
Indien door de ROTA geleverde diensten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van de
ROTA jegens de abonnee beperkt tot de jaarlijkse abonnementsprijs, behoudens in gevallen
van opzet of grove schuld aan de zijde van de ROTA.
10.2.
Onverminderd het vorige lid is de ROTA niet aansprakelijk, indien de schade is te wijten aan
opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk
gebruik van de abonnee.
10.3.
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst,
indien daartoe gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
hun rekening komt. Indien de duur van de overmacht langer is dan twee maanden is ieder
der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.
4

Artikel 11
Toepasselijk recht en geschillen
11.1.
De rechter in de vestigingsplaats van de ROTA is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
11.2.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
11.3.
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en klant is Nederlands recht van toepassing.
11.4.
De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12
Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
12.1.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te
Amsterdam.
12.2.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene abonnementsvoorwaarden
is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste
gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst.

Stichting ROTA

14.06.2016
***
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