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Definitie  
4.1 Advertenties: 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.  
Advertentiecontract: elke overeenkomst waarbij SFM zich verbindt tot plaatsing van één of meer 
advertenties.  
 
Toepasselijkheid  
4.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van SFM met betrekking tot advertenties zijn naast 
de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor advertenties toepasselijk, alsmede de “Regelen 
voor het Advertentiewezen” van de Stichting ROTA, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de 
arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de kamer van koophandel te Amsterdam.  
 
4.3 Met betrekking tot de vaststelling van tarieven en condities geldt het bepaalde in artikel 3 van de 
Regelen voor het Advertentiewezen.  
 
4.4 Advertentiecontracten op termijn gaan in overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 5 van de Regelen 
voor het Advertentiewezen.  
 
Advertentiecontracten  
4.5 Indien in het advertentiecontract geen bepaalde termijn is vermeld, wordt het contract geacht te zijn 
overeengekomen voor een termijn van twaalf achtereenvolgende maanden. Tenzij in het advertentiecontract 
anders is vermeld, heeft het advertentiecontract betrekking op tenminste de overeengekomen ruimte en is 
SFM gerechtigd de overeengekomen ruimte te overschrijden, één en ander binnen de contractstermijn en 
overeenkomstig de voorwaarden. Eén en ander onverminderd het recht van de wederpartij om met 
inachtneming van de daarvoor geldende termijn tot schriftelijke opzegging van de overeenkomst over te 
gaan.  
 
Betaling  
4.6 Indien en voor zover op advertentiecontracten de Regelen voor het Advertentiewezen toepasselijk zijn, 
geldt voor wat betreft de betaling, rente en kosten het bepaalde in artikel 17 van de Regelen voor het 
Advertentiewezen in afwijking van hetgeen op dit punt bepaald is in de Algemene Voorwaarden van SFM.  
 
Korting  
4.7 SFM verleent een korting van 15% op het bruto bedrag der verschuldigde advertentiekosten indien 
plaatsing van de betreffende advertentie door bemiddeling van een natuurlijke of rechtspersoon tot stand is 
gekomen, aan wie een erkenning of tijdelijke erkenning is verleend op grond van het Reglement 
Erkenningen van de Stichting Rota, onder de voorwaarde dat SFM de bemiddeling van de betreffende 
erkenninghouder heeft aanvaard. SFM zal deze korting niet verlenen indien de betreffende erkenninghouder 
naar het oordeel van SFM een of meer aan de erkenning verbonden verplichtingen niet of niet behoorlijk 
heeft nageleefd. De korting zal door SFM met de erkenninghouder verrekend worden bij de betaling en wel 
over het voor de geplaatste advertenties verschuldigde bedrag.  
 
Weigering van advertenties  
4.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Regelen voor het Advertentiewezen en het bepaalde in 
de Algemene Voorwaarden van SFM, is SFM te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen 
opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat zulks op enigerlei 
wijze tot schadeplichtigheid van SFM kan leiden. Deze bevoegdheid van SFM geldt eveneens voor 
advertentiecontracten, waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.  
 
Doorzenden reacties  
4.9 Bij advertenties onder nummer neemt SFM ten aanzien van het in ontvangst nemen en doorzenden van 
reacties de normale zorg in acht, welke van een redelijke uitgever verwacht kan worden, doch elke 
aansprakelijkheid ook voor het niet, niet tijdig of op onjuiste wijze in ontvangst nemen en/of doorzenden van 
deze reacties is uitdrukkelijk uitgesloten. Reacties op advertenties onder nummer, waaronder aangetekende 
of expresbrieven worden als normale brieven doorgezonden. Ter voorkoming van misbruik van het 
advertentie-onder-nummer-systeem behoudt SFM zich alle rechten voor om binnenkomende reacties 
eventueel te openen en/of te lezen, waarbij SFM zich verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de 
inhoud.  
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Aanleveren materiaal  
4.10 De wederpartij dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de 
aanwijzingen van SFM. Indien naar het oordeel van SFM het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, 
onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen vervalt voor de wederpartij het recht op plaatsing, 
onverminderd de verplichting van de wederpartij aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.  
 
4.11 De wederpartij heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige afdruk van 
de opgegeven advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering van de overeengekomen prijs, dan wel 
herplaatsing, echter slechts voor zover de advertentie geacht kan worden niet aan zijn doel te 
beantwoorden, zulks ter beoordeling van SFM.  
 
Aansprakelijkheid met betrekking tot materiaal  
4.12 SFM neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot dia’s, werktekeningen, layouts en ander 
haar door de adverteerder ter beschikking gesteld materiaal en wel gedurende twaalf maanden na de 
terbeschikkingstelling. SFM heeft het recht om na het verstrijken van deze periode van twaalf maanden de 
dia’s, werktekeningen, lay-outs en andere door de adverteerder ter beschikking gestelde materialen te 
vernietigen, dan wel aan de wederpartij voor diens risico en rekening te retourneren.  
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