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Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit twee delen:
I

Algemeen

II

Aanvullende bepalingen ten aanzien van Affiliate Software

Deel I: Algemeen

1.

Definities
Adverteerder:

Natuurlijke of rechtspersoon die Advertentieovereenkomsten
aangaat met betrekking tot of Advertenties plaatst via het
netwerk van Promodeals.

Algemene Voorwaarden:

De onderhavige algemene advertentievoorwaarden.

Bezoeker:

Iedere persoon die Website(s) bekijkt via van Promodeals.

Contract:

Een overeenkomst gesloten tussen beide Partijen, waarin te
leveren Diensten staan beschreven, inclusief deze
Voorwaarden.

Diensten:

Afspraken als overeengekomen in het Contract tussen
Adverteerder en Promodeals.

Gebruiker:

Iedere persoon en/of organisatie die gebruik maakt van de
affiliate software van Promodeals.

Partij:

Elke partij welke is opgenomen in het Contract.

Pixel:

Een op de website van de Gebruiker geïmplementeerde code
waarmee verkeer kan worden geregistreerd.

Promodeals:

Promodeals B.V., gevestigd aan de De Weegschaal 8,
5215 MN 's Hertogenbosch. Eindverantwoordelijke voor alle
websites binnen haar portfolio.

Transacties:

De verkoop-, lead- en/of klikvergoedingen die de Gebruiker
aan Promodeals betaalt.

Website:

Een door Promodeals aangeboden website, mobiele website,
applicatie, white label versie van een (mobiele) website of
applicatie of ander medium dat Promodeals bezit dan wel
exploiteert.

2.

Toepasselijkheid

2.1

De Algemene Voorwaarden van Promodeals zijn van toepassing op het aanbieden van
Diensten door Promodeals. Deze diensten staan geregistreerd in het Contract tussen
Promodeals en de Adverteerder.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Promodeals heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van
substantiële wijziging in de Algemene Voorwaarden zal de Adverteerder tijdig schriftelijk op
de hoogte gesteld worden. De meest recente Algemene Voorwaarden vind je altijd op
www.promodeals.nl.
Indien de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd, zijn deze wijzigingen van toepassing
op reeds bestaande Contracten. Van de Adverteerder wordt geacht dat eventuele
wijzigingen in de Algemene Voorwaarden worden aanvaard, wanneer de Adverteerder na
wijziging Diensten blijft afnemen.
Indien van de Algemene Voorwaarden of van één of meer in de Algemene Voorwaarden
vervatte bepalingen zal worden afgeweken, moet dit schriftelijk zijn overeengekomen
tussen Adverteerder en Promodeals. Promodeals wijst de toepassing van enige (algemene)
voorwaarden die door Adverteerder worden gehanteerd expliciet van de hand.
Al naar gelang de aard van de uit te voeren Diensten zijn andere delen van deze Algemene
Voorwaarden van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden binnen deze delen prevaleert
het deel met het hoogste cijfer.
Indien één of meerdere bepalingen, of delen ervan, door de Adverteerder worden
overtreden, is Promodeals op geen enkele manier verplicht een eventueel resterend bedrag
aan de Adverteerder te restitueren.

3.

Totstandkoming Contract

3.1

De totstandkoming van het Contract geschiedt na schriftelijke bevestiging door Promodeals
naar aanleiding van een aanvraag van de Adverteerder, dan wel na schriftelijke acceptatie
door de Adverteerder van een door Promodeals verstrekte offerte.
Een schriftelijke offerte kan op verzoek van de Adverteerder worden verstrekt door
Promodeals. In de betreffende offerte is een termijn opgenomen waarvoor deze geldig is.
Indien de offerte geen geldigheidstermijn bevat, is deze tien dagen geldig.
Uitingen van Promodeals omtrent de Diensten zijn onder voorbehoud van wijzigingen en
beschikbaarheid hiervan.
Ieder Contract wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van de
Adverteerder door Promodeals.
Op verzoek van de Adverteerder kan Promodeals een optie verstrekken op de levering van
een Dienst. Promodeals heeft te allen tijde het recht om verleende opties te annuleren,
waarbij opgave van reden niet verplicht is.

3.2

3.3
3.4
3.5

4.

Advertentiemateriaal

4.1

Alle advertentiemateriaal dient te allen tijde te worden aangeleverd door de Adverteerder.
Het materiaal moet tijdig, uiterlijk achtenveertig uur voorafgaand aan plaatsing ervan, in
bezit zijn van Promodeals. Indien hieraan niet wordt voldaan, is Promodeals gerechtigd het
materiaal niet te gebruiken dan wel niet te publiceren.
Het advertentiemateriaal dat wordt aangeleverd door de Adverteerder dient te voldoen aan
de door Promodeals geleverde specificaties.
Promodeals behoudt te allen tijde het recht wijzigingen in aan te brengen in het door
Adverteerder aangeleverde advertentiemateriaal, dan wel te beslissen het
advertentiemateriaal niet te gebruiken, zonder opgave van reden.
De wijze van plaatsen en de positie van advertentiemateriaal op de Website(s) wordt te
allen tijde bepaald door Promodeals en mag op ieder moment door Promodeals gewijzigd
worden, tenzij anders overeengekomen in het Contract.
Voor het aanleveren van advertentiemateriaal via XML-feed geldt dat deze feed te allen
tijde goed dient te functioneren. Ook dienen deze te voldoen aan de eisen van Promodeals
hieromtrent. Wanneer de feed niet optimaal functioneert heeft Promodeals het recht deze
uit te schakelen binnen het eigen beheersysteem, waardoor weergave op de Webiste(s)
(tijdelijk) direct stopt.

4.2
4.3

4.4

4.5
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4.6

4.7

4.8

Indien de campagne en/of het advertentiemateriaal van de Adverteerder niet overeenkomt
met de wensen en/of doelstellingen van Promodeals, heeft Promodeals te allen tijde het
recht en de mogelijkheid tot stopzetten van weergave via de Website(s).
Advertentieovereenkomsten die worden afgerekend op basis van de kosten per duizend
impressies (CPM) en waarbij het overeengekomen aantal impressies niet binnen de
overeengekomen termijn wordt behaald, worden in overleg met de Adverteerder:
a) gestaakt, in welk geval alleen de behaalde CPM wordt afgerekend en de betreffende
Advertentie wordt verwijderd
b) verlengd tot het moment waarop het aantal overeengekomen CPM is behaald; of
c) ingezet op (een) andere Website(s).
Promodeals behoudt te allen tijde de vrijheid om (kortings)acties en/of banners afkomstig
van een Adverteerder te plaatsen, zij is hier op geen enkele wijze verplicht toe.

5.

Betaling en vergoeding

5.1

De Adverteerder is verplicht de door Promodeals geleverde Diensten te vergoeden aan de
hand van de gemaakte afspraken in het Contract.
Promodeals heeft de mogelijkheid opstartkosten in rekening te brengen aan de
Adverteerder, welke worden gerekend voor het opstarten van de campagne.
Alle bedragen welke voor rekening zijn van de Adverteerder dienen vooruit aan Promodeals
betaald te worden, indien schriftelijk anders overeengekomen.
Wanneer Diensten op factuurbasis door Promodeals worden geleverd, dient het
verschuldigde bedrag uiterlijk 10 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij op de factuur
een afwijkende betaaltermijn is vermeld.
Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
De Adverteerder blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor betaling.
Indien schriftelijk is overeengekomen tot betaling aan Promodeals via automatisch incasso,
wordt dit uiterlijk gedaan tien dagen voorafgaand aan het uitvoeren van de Diensten, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
Indien betaling geschiedt als in 5.7 aangegeven en incasso kan niet worden uitgevoerd,
worden administratiekosten van 2% van de factuurwaarde in rekening gebracht.
Promodeals behoudt zich het recht voor de tarieven voor de te leveren Diensten te herzien.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is een dergelijke tariefwijziging ook van
toepassing op de met het Adverteerder gesloten Contract en op nog niet geleverde
Diensten. In geval van tariefwijziging heeft Adverteerder het recht om het Contract op te
zeggen ten aanzien van het nog niet geleverde deel van de Diensten.
Adverteerder is op geen enkele manier gerechtigd om de aan Promodeals verschuldigde
bedragen te verrekenen met door Promodeals aan Adverteerder verschuldigde bedragen.
Indien voor het vaststellen van vergoeding gebruik wordt gemaakt van meetsystemen, is
deel 2 van deze Algemene Voorwaarden van kracht en wel de Aanvullende bepalingen ten
aanzien van Affiliate Software. De meetsystemen van Promodeals zijn leidend.
Indien Promodeals via een meetsysteem gebruik maakt van materiaal van een
Adverteerder, heeft deze Adverteerder op geen enkele wijze het recht de bepaalde
vergoeding te verlagen, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen.
In geval van te late betaling heeft Promodeals het recht: a) de levering van de Diensten op
te schorten zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is en b) de wettelijke
rente vermeerderd met één procent in rekening te brengen over het volledige verschuldigde
bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het
verschuldigde bedrag door Promodeals is ontvangen.
Ten behoeve van 5.12 zal de Adverteerder alle kosten vergoeden die Promodeals moet
maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van kosten van juridische
bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten.

5.2
5.3
5.4

5.5
5.6
5.7

5.8
5.9

5.10
5.11

5.12

5.13

5.14

6.

Annulering door Adverteerder nadat een Contract is gesloten
Promodeals B.V. | www.promodeals.nl | info@promodeals.nl
3

Algemene Voorwaarden Promodeals B.V.

6.1

6.2

Indien Adverteerder de door Promodeals te leveren Diensten annuleert, worden hiervoor
kosten in rekening gebracht. Verschuldigde bedragen zijn a) alle kosten die Promodeals
reeds verplicht is te voldoen aan derden op het moment van annulering; en b)
annuleringsvergoeding welke door Promodeals wordt vastgesteld aan de hand van de in
het Contract overeengekomen vergoeding en van de termijn waarop de annulering
plaatsvindt ten opzichte van de afgesproken advertentieperiode.
Annulering van Diensten dient te allen tijde schriftelijk te worden ingediend bij Promodeals.

7.

Verplichtingen Promodeals

7.1

De Diensten worden door Promodeals aangeboden met inachtneming van het bepaalde in
het Contract. Promodeals verplicht zich om de in het Contract overeengekomen afspraken
naar beste uit te voeren.
Promodeals behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan de Adverteerder
op te schorten, ten dele of in het geheel, in geval de Adverteerder tekort komt in de
nakoming van enige verplichting onder deze Algemene Voorwaarden en/of het Contract.
Indien kosten gepaard gaan met hetgeen is toegelicht in 7.2, heeft Promodeals het recht
kosten hiervoor in rekening te brengen aan de Adverteerder.
De door Promodeals aangeboden Diensten worden zonder enige garantie voor
beschikbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid, veiligheid, afwezigheid van virussen of
anderszins aangeboden en geleverd.
Promodeals behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene omstandigheden,
welke niet aan Promodeals toe te rekenen zijn, de levering van Diensten uit te stellen.

7.2

7.3
7.4

7.5

8.

Verplichtingen en beperkingen Adverteerder

8.1
8.2

Diensten worden door de Adverteerder afgenomen met inachtneming van het Contract.
Indien om welke reden dan ook zich een gebrek voordoet in de Diensten door Promodeals,
kan Adverteerder dit schriftelijk melden, waarna Promodeals zich zal inzetten dit gebrek zo
spoedig mogelijk op te lossen.
Het is de Adverteerder niet toegestaan om Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde
in het Contract, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke
bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het
maatschappelijk verkeer betaamt.
De Adverteerder mag de geleverde Diensten door Promodeals niet gebruiken voor: a)
verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging van software of andere materialen
indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt
op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden; b) het doen
van ontrechtmatige uitlatingen; c) het hinderlijk benaderen, bedreigen of op ander wijze
lastig vallen van personen; d) het verzenden van grote hoeveelheden emailberichten naar
derden; e) het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden die virussen
of vergelijkbare softwareprogramma's bevatten die de werking van de door Promodeals
aangeboden Diensten, het internet of de computers en/of software van derden kunnen
schaden; f) het aannemen van een valse identiteit; g) het beperken van derden in de
mogelijkheid de door Promodeals aangeboden diensten en/of het internet te gebruiken.
Adverteerder vrijwaart Promodeals voor alle aanspraken van derden die betrekking hebben
op het geleverde materiaal en/of de (mobiele) websites of ander media waarnaar het
materiaal verwijst.

8.3

8.4

8.5

9.

Contractvoorwaarden

9.1

Het Contract tussen Promodeals en Adverteerder wordt aangegaan voor de in het Contract
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9.2

9.3
9.4

9.5

9.6

9.7

overeengekomen periode. Indien in het Contract geen periode wordt vermeld, zal het
Contract één jaar gelden.
Tenzij in het Contract anders is overeengekomen zal het Contract na het verstrijken van de
in artikel 9.1 bedoelde periode automatisch voor eenzelfde periode worden verlengd, tenzij
het Contract door één der partijen tenminste dertig dagen voor het verstrijken van deze
periode schriftelijk wordt opgezegd.
Promodeals is gerechtigd het Contract met onmiddellijke ingang, zonder opgaaf van
redenen, schriftelijk te beëindigen.
Promodeals is op geen enkele wijze verantwoordelijk te houden voor de eventueel vooraf
opgegeven aantallen en cijfers (bezoekersaantallen, verkopen, etcetera) en de
Adverteerder kan hier op generlei aanspraak op maken.
Een Contract wordt getekend door een natuurlijke- en of rechtspersoon in combinatie met
de advertentieruimte. Onder deze advertentieruimte wordt alles verstaan met betrekking tot
een webwinkel, website, applicatie, bannerruimte en/of andere manieren om publiek te
bereiken. De combinatie van voornoemde twee elementen, de persoon en de
advertentieruimte, zijn voor Promodeals doorslaggevend om een Contract al dan niet te
ondertekenen en ontbindt om deze reden dan ook direct het Contract indien een der twee
elementen wijzigt.
Zoals in 9.5 toegelicht wordt het betreffende Contract per direct stopgezet indien de
Adverteerder besluit de door hem geëxploiteerde advertentieruimte, welke is opgenomen in
het Contract, aan derden over te hevelen.
De Adverteerder is verplicht een overname van advertentieruimte direct, dat wil zeggen
binnen een tijdsbestek van 5 werkdagen, schriftelijk door te geven aan Promodeals.

10.

Overmacht

10.1

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder het
Contract indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht
wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of
toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software
en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het
leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina,
alsmede iedere andere situatie waarop Promodeals of Adverteerder geen (beslissende)
controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht zijn Partijen niet
gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden
schade te vergoeden.
Indien een situatie als uitgelicht in 11.1 langer duurt dan dertig dagen, hebben beide
Partijen het recht om het Contract per omgaande schriftelijk te beëindigen.

10.2

11.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1

Promodeals kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van
de Adverteerder verband houdend met of voortvloeiend het het Contract of de Diensten,
tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van
Promodeals.
Promodeals is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan na
het aangaan van transacties en overeenkomsten tussen Adverteerder en diens
contractspartijen.
De Adverteerder vrijwaart Promodeals voor alle schade en/of claims van derden verband
houdend met of voortvloeiend uit:
a) het gebruik van de Diensten door de Adverteerder; en
b) het handelen en/of nalaten van de Adverteerder in strijd met het bepaalde in het Contract
en deze Algemene Voorwaarden.
De aansprakelijkheid van Promodeals gaat niet verder dan herlevering/herplaatsing van de
in het Contract met de Adverteerder vastgelegde Diensten, dan wel vergoeding van

11.2

11.3

11.4
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maximaal de factuurwaarde van die Diensten conform artikel 5 van de Algemene
Voorwaarden. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Promodeals
tekort zou zijn geschoten. Geringe afwijking geven geen recht op compensatie.

12.

Geheimhouding

12.1

Van Partijen wordt geacht dat zij geheimhouding hanteren omtrent vertrouwelijke en/of
bedrijfsgevoelige informatie tijdens de totstandkoming en de duur van het Contract. Deze
geheimhoudingsplicht duurt ook na de afloop van het Contract voort.
Partijen zullen geen vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie openbaren zonder
voorafgaand schriftelijke toestemming van de andere Partij.
Bovenstaande geheimhoudingsplichten bestaan niet indien en voor zover:
a) een partij wordt verplicht tot openbaarmaking op grond van een wettelijke regeling of
een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie; b) de informatie ten tijde van de
openbaarmaking onderdeel vormt van het publieke domein en algemene bekendheid
geniet; en c) ten tijde van de openbaarmaking aan de andere Partij deze informatie reeds in
het bezit was van deze Partij, of door deze Partij zelfstandig is ontwikkeld, zonder gebruik
te maken van de verstrekte informatie.

12.2
12.3

13.

Privacy Adverteerder

13.1

Promodeals biedt Diensten aan en verwerkt gegevens van de Adverteerder in
overeenstemming met het privacybeleid van Promodeals.
Persoonsgegevens die als onderdeel van het Contract worden verzameld, verkregen of
anderszins worden verwerkt zijn en blijven te allen tijde eigendom van Promodeals, tenzij
Promodeals en Adverteerder schriftelijk anders zijn overeengekomen over het gebruik
hiervan.

13.2

14.

Privacy Bezoeker

14.1

Promodeals respecteert de privacy van alle Bezoekers van haar Website(s) en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die door de Bezoekers wordt verschaft zeer
vertrouwelijk wordt behandeld.
Bij registratie voor een van onze Websites gaat de Bezoeker automatisch akkoord met de
Algemene Voorwaarden van Promodeals.
Bij registratie van een persoonlijk account door middel van een emailadres, geeft deze
gebruiker toestemming om het emailadres te gebruiken voor mailings van (toekomstige)
Website(s), projecten en/of initiatieven van Promodeals.

14.2
14.3

15.

Content Website(s)

15.1

Promodeals streeft te allen tijde naar een zo correct mogelijke weergave van alle content
op haar Website(s).
De redactie van Promodeals werkt zo mogelijk vierentwintig uur per dag aan haar
Website(s); indien onjuiste informatie wordt opgemerkt door deze redactie dan wel de
bezoeker, zullen deze onjuistheden zo spoedig mogelijk worden gewijzigd.
Promodeals is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor eventuele onjuiste
informatie met betrekking tot getoonde acties en/of advertentiemateriaal.
Indien onjuiste informatie met betrekking tot acties en/of advertentiemateriaal door de
Bezoeker wordt opgemerkt, heeft deze op geen enkele manier recht op een
tegemoetkoming en/of compensatie.

15.2

15.3
15.4
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16.

Content aanleveren

16.1

Indien Promodeals content verzorgt voor derden, streeft zij ernaar deze content te
allen tijde zo correct en volledig mogelijk weer te geven.
Promodeals is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor eventuele onjuiste
informatie met betrekking tot de verstrekte content en/of het advertentiemateriaal.
De redactie van Promodeals behoudt zich het recht tot een verwerkingstijd, waarin zij
ernaar streeft de content geoptimaliseerd te hebben. Deze verwerkingstijd heeft een
gemiddelde duur van 2 uur.

16.2
16.3

17.

Content kopiëren

17.1

De door Promodeals verstrekte content mag nimmer worden gebruikt voor enige vorm
van publicatie, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
De teksten, tekeningen, foto's, logo's, films, beelden, data, software, benamingen, handelsen domeinnamen, merken, en andere bestanddelen van de Websites van Promodeals zijn
beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Promodeals. Daar waar gebruik
wordt gemaakt van de inhoud of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij
deze partijen, tenzij anders vermeld. Het is ten strengste verboden zonder voorafgaand
schriftelijk akkoord van Promodeals de op en via deze website aangeboden informatie op te
slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te wijzigen, openbaar te
maken, te reproduceren, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te
dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

17.2

18.

Intellectuele Eigendomsrechten

18.1

Het auteursrecht, of enig ander intellectuele eigendomsrecht op door of namens
Promodeals geproduceerde stukken berust bij Promodeals, tenzij aannemelijk kan worden
gemaakt dat de directe bijdrage van de Adverteerder aan de ontwikkeling van wezenlijk
belang is geweest. Indien het auteursrecht of enig ander intellectuele eigendomsrecht van
Promodeals door de Adverteerder wordt geschonden, is de Adverteerder zonder meer een
boete verschuldigd. De boete is ter grootte van de door Adverteerder aan Promodeals ter
zake van de Diensten verschuldigde vergoeding met een minimum van vijfentwintigduizend
euro. Daarnaast zal de Adverteerder de werkelijk door Promodeals geleden schade
vergoeden.
De intellectuele eigendomsrechten op alle door Promodeals geleverde of ter beschikking
gestelde Diensten in het kader van het Contract, blijven berusten bij Promodeals of haar
licentiegevers. Het is mogelijk dat, indien noodzakelijk voor gebruik van de Diensten,
Promodeals gedurende de looptijd van het Contract een beperkt, niet-exclusief, nietoverdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten
verleent.

18.2

19.

Diversen

19.1
19.2

Promodeals mag bij de uitvoering van het Contract derden inschakelen naar eigen inzicht.
Het Contract en deze Algemene Voorwaarden, in alle delen, bepalen de rechtsverhouding
tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen
ter zake van het onderwerp van het Contract.
In geval strijdigheid tussen het bepaalde in het Contract en de Algemene Voorwaarden,
prevaleert hetgeen schriftelijk overeengekomen in het Contract.
Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van het Contract of deze Algemene
Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met dwingende bepalingen van (inter)nationale

19.3
19.4
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19.5

wetgeving, laat dit de geldigheid van het overige deel van het Contract of deze Algemene
Voorwaarden onverlet. Partijen zullen in dergelijk geval nieuwe bepalingen vaststellen
welke zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige bepaling hanteren.
Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit het Contract over te dragen
aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.
Promodeals is wel gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit het Contract over te dragen
aan een groepsmaatschappij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Adverteerder. De Adverteerder zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld door
Promodeals van een dergelijke overdracht.

20.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1

Op deze Algemene Voorwaarden, het Contract en/of de levering van Diensten is het
Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden, het Contract en/of de
levering van Diensten zullen, indien geen oplossing van het geschil kan worden bereikt,
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
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