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ALGEMENE BEPALINGEN

Contracten
Advertentiecontracten met Uitgeverij de Bode B.V. worden 
aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen. Contracten gaan in op de eerste 
dag van de kalendermaand.
       
Wijzigingen in het contract kunnen met terugwerkende 
kracht van maximaal 2 maanden worden verwerkt.

De contractgrootte wordt berekend op basis van de 
hoofdplaatsing. Doorplaatsingen worden niet meegerekend 
in de contractafname.

Tariefsverhogingen doorgevoerd tijdens de looptijd van 
een contract gelden eveneens voor de nog af te nemen 
advertentieruimte. De adverteerder kan desgewenst op eigen 
verzoek de nog af te nemen advertentieruimte verminderen 
met het percentage waarmee de tarieven worden verhoogd.

Is een contract na de contracttermijn niet geheel afgenomen, 
dan is Uitgeverij de Bode B.V. gerechtigd de afgenomen 
advertentieruimte te herrekenen aan de hand van het 
geldende prijsverschil tegen de contractprijs van de werkelijk 
afgenomen advertentieruimte.

De adverteerder kan op zijn advertentiecontract uitsluitend 
advertenties plaatsen, die betrekking hebben op zijn eigen 
onderneming.

Aansprakelijkheid
Uitgeverij de Bode B.V. aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade van het 
niet, niet tijdig of niet goed plaatsen van advertenties.

Klachten over advertenties, die niet schriftelijk zijn 
doorgegeven, kunnen door Uitgeverij de bode B.V. niet in 
behandeling worden genomen.
Reeds opgegeven advertenties kunnen alleen schriftelijk 
worden geannuleerd.

Over advertenties waarvoor een speciale plaats wordt 
gewenst, kan nimmer gereclameerd worden. 
Reclamaties over de uitvoering van advertentie-opdrachten 
dienen uiterlijk een week na factuurdatum schriftelijk 
te worden ingediend. Indien binnen deze termijn geen 
reclamatie is ontvangen, wordt de debiteur geacht akkoord 
te zijn met de nota.
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Molenstraat 17a-1 

4881 CP Zundert 

Postbus 22 

4880 AA Zundert 

telefoon: 076 - 599 81 11

CONTACT

Sint Catharinaplein 12 

4611 TS Bergen op Zoom 

telefoon: 0164 - 25 14 11

Keizerstraat 3a 

4461 AN Goes 

telefoon: 0118 - 61 76 61

Gasthuisvelden 11

4811 VX Breda

telefoon: 076 - 521 7272
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