Algemene
voorwaarden
1.

3.2.

MIG zal zich inspannen om de overeenkomst zo
volledig en nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Het
Assortiment wordt bepaald door MIG eventueel
beperkt door schriftelijke opgave door opdrachtgever.
De omvang en inhoud van het Assortiment kan in de
loop van de tijd variëren en is onder meer afhankelijk
van beschikbaarheid van bronnen, toestemming van
rechthebbenden en andere door MIG te bepalen
oorzaken.

3.3.

MIG zal opdrachtgever de content via een web
portaal aan opdrachtgever ter beschikking stellen.
Uitdrukkelijk worden de auteursrechten niet
overgedragen.

Definities In deze voorwaarden wordt de volgende definities

gehanteerd:
1.1.

MIG: Media Info Groep b.v., de media monitoring en
analyse partij zijnde de opdrachtnemer.

1.2.

Opdrachtgever: de partij die een opdracht aan MIG
verstrekt.

1.3. Assortiment: het aanbod van kranten, tijdschriften en
overige periodiek verschijnende publicaties waaruit
MIG content selecteert.
1.4.

1.5.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de
Knipseldienst en Opdrachtgever voor het selecteren
en leveren van Knipsels.

4.

Content: de in het kader van een Opdracht door MIG
uit het Assortiment te selecteren en aan
Opdrachtgever te leveren items.

Beperkingen gebruik content door opdrachtgever

4.1.

Op de door MIG aan opdrachtgever ter beschikking
gestelde
content
rusten
intellectuele
eigendomsrechten. Aan het gebruik van content zijn
voorwaarden gesteld (zie artikel 5 Gebruiksrecht).
Opdrachtgever verklaart in te stemmen met deze
voorwaarden en met controle op naleving hiervan.

4.2.

MIG mag op verzoek van rechthebbenden
gebruiksinformatie
van
opdrachtgever
aan
rechthebbenden verstrekken.

1.6. Rechthebbende: degene die de auteursrechten bezit
van de content.
1.7.

2.

3.

Zoekcriteria: trefwoorden, omschrijvingen of
andersoortige beschrijvingen aan de hand waarvan
MIG content uit het assortiment selecteerd

Algemene voorwaarden, offerte en Opdracht

2.1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op
alle offertes, opdrachten en leveringen van MIG.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn
slechts
mogelijk
voor
zover
schriftelijk
overeengekomen. Verwijzingen door Opdrachtgever
naar eigen inkoop- of andere voorwaarden worden
door MIG niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
bevestigd door MIG.

2.2.

De overeenkomst komt tot stand zodra MIG de
rechtsgeldig
getekende
overeenkomst
heeft
ontvangen.

5.

Gebruiksrecht

5.1.

De aan opdrachtgever toegezonden content zijn
uitsluitend bestemd voor persoonlijk en intern gebruik
door opdrachtgever. In het geval Opdrachtgever een
rechtspersoon is, wordt met ‘persoonlijk en intern
gebruik door Opdrachtgever’ bedoeld: gebruik binnen
de onderneming, organisatie of instelling van
opdrachtgever door 1 (zegge een) medewerker. In
het geval Opdrachtgever een natuurlijk persoon is,
wordt met ‘persoonlijk en intern gebruik door
Opdrachtgever’
bedoeld:
gebruik
door
Opdrachtgever zelf.

5.2.

De aan opdrachtgever toegezonden content (of
kopieën daarvan) mogen niet aan derden worden
afgegeven. Evenmin mogen de aan opdrachtgever
toegezonden content (of kopieën daarvan) worden
opgeslagen in een elektronisch archief of op intranet.
Een
en
ander
tenzij
anders
schriftelijk
overeengekomen.

5.3.

In de overeenkomst kunnen tegen de daar vermelde
toeslagen aanvullende gebruiksrechten ten aanzien
van de content worden overeengekomen. De voor de

Uitvoering Opdracht

3.1. Opdrachtgever zal MIG alle informatie verstrekken die
noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van de
overeenkomst. Daaronder wordt onder meer
begrepen het op juiste wijze informeren van MIG ten
aanzien het gebruik van de content welke van
invloed kunnen zijn op de tariefstelling.
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aanvullende gebruiksrechten in rekening te brengen
toeslagen gelden voor alle geleverde content.
5.4.

6.

6.2.

6.3.

6.4.

Opdrachtgever kan MIG om wijzigingen in de
(uitvoering van de) opdracht verzoeken. Een
dergelijk verzoek kan betrekking hebben op wijziging
van de zoekcriteria, de gewenste gebruiksrechten of
het assortiment. De wijziging van de overeenkomst
komt tot stand zodra en doordat MIG uitvoering geeft
aan
het
schriftelijke wijzigingsverzoek van
opdrachtgever.
Content geselecteerd vóór wijzigingsdatum van het
door opdrachtgever doorgegeven wijzigingsverzoek,
zullen door MIG aan Opdrachtgever worden
toegezonden en bij opdrachtgever in rekening
worden gebracht. Voor gebruik van deze Knipsels
gelden de voorwaarden zoals overeengekomen in de
opdrachtbevestiging die dateert van vóór het
wijzigingsverzoek.

8.2.

Elke partij kan de overeenkomst tegen het einde van
de overeengekomen duur van de overeenkomst
opzeggen, uitsluitend per aangetekende post en met
inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
MIG zal na ontvangst van de opzegging de
opzegging bevestigen.

8.3.

Beide partijen hebben in aanvulling op het algemene
recht, het recht de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk met directe ingang te ontbinden indien de
wederpartij
surséance
van
betaling
heeft
aangevraagd of in staat van faillissement is gesteld

8.4.

MIG is gerechtigd de overeenkomst direct te
beëindigen indien rechthebbenden het redelijkerwijs
onmogelijk maken om de overeenkomst uit te voeren
of indien opdrachtgever de gebruiksrechten niet
nakomt.

is gerechtigd de (uitvoering van de)
overeenkomst te wijzigen indien rechthebbenden
nieuwe en/of aanvullende eisen stellen aan het
gebruik van de content of het gebruik van de content
niet langer toestaan.
De kosten als gevolg van de op verzoek van
opdrachtgever doorgevoerde wijzigingen in de
overeenkomst komen voor rekening van de
opdrachtgever.

MIG is gerechtigd om voor de uitvoering van de
overeenkomst gebruik te maken van goederen en/of
diensten van (een) derde(n).

Duur en beëindiging

8.1.

9.

Tarieven

9.1.

De in de overeenkomst genoemde bedragen zijn
exclusief verschuldigde BTW.

9.2.

MIG is gerechtigd de tarieven periodiek aan te
passen. MIG zal een dergelijke wijziging niet eerder
invoeren dan 14 dagen nadat deze schriftelijk aan
opdrachtgever bekend is gemaakt.

MIG

Derden

7.1.

8.

De content mag niet in nieuwsbrieven (zowel digitale
als papieren versies), op intranet of internet portalen
geplaatst worden of verspreid worden buiten de
eigen organisatie. Een en ander tenzij anders
schriftelijk overeengekomen.

Wijzigingen

6.1.

7.

overeenkomst
wordt
na
afloop
van
de
overeengekomen duur steeds stilzwijgend verlengd
met een periode gelijk aan de aanvankelijk
overeengekomen periode, tenzij de overeenkomst
geldig is opgezegd op de wijze als in dit artikel
vermeld.

Opdrachten worden aangegaan voor de in de
overeenkomst vermelde periode. Indien er geen
periode is overeengekomen wordt deze geacht voor
een kalenderjaar te zijn aangegaan.
De
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10. Facturering en betaling
10.1. D
 e Knipseldienst zal vooraf het door Opdrachtgever
verschuldigde
abonnementsgeld
voor
de
overeengekomen duur van de Opdracht factureren.
De vergoeding per geleverd Knipsel zal maandelijks
achteraf worden gefactureerd.
10.2.

Opdrachtgever is gehouden de door MIG
toegezonden facturen binnen 14 dagen na
factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze
betalingstermijn
verkeert
opdrachtgever
van
rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere
ingebrekestelling de wettelijke rente over het
factuurbedrag,
alsmede
de
incassokosten
verschuldigd.
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10.3.

MIG behoudt zich het recht voor om indien de
betalingscondities niet in acht worden genomen de
selectie en toezending van de content op te
schorten. De verplichting tot betaling van de door
opdrachtgever verschuldigde kosten blijft gedurende
de opschortingsperiode bestaan.

11. Aansprakelijkheid
11.1. B
 ehoudens in het geval van schade die het gevolg is
van opzet of grove schuld van MIG, is MIG niet
aansprakelijk voor schade die hetzij direct, hetzij
indirect het gevolg is van het niet (op juiste wijze)
uitvoeren van de overeenkomst. In alle gevallen is de
aansprakelijkheid van MIG beperkt tot het door
opdrachtgever betaalde abonnementsgeld voor 2
maanden ongeacht de overeengekomen duur van de
overeenkomst.
11.2.

Aansprakelijkheid van MIG voor indirecte schade
waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is in
alle gevallen uitgesloten.

13.1. G
 een van partijen is gehouden tot het nakomen van
enige verplichting ingevolge de overeenkomst indien
zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
Onder overmacht van MIG wordt mede verstaan
overmacht van de toeleveranciers van MIG
waaronder inbegrepen, maar niet uitputtend, de
content leveranciers.

14. Geheimhouding
14.1.

Elke partij is verplicht tot geheimhouding jegens
derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in
welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de
andere partij. Deze geheimhoudingsplicht ziet niet op
de door MIG aan rechthebbenden te verstrekken
informatie als bedoeld in artikel 4.2.

14.2. E
 lke partij zal de van de andere partij verkregen
informatie waarop de geheimhoudingsverplichting
rust uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de
informatie is verkregen.

15. Overdracht
12. Reclames
12.1. D
 e door MIG in behandeling te nemen reclames over
uitvoering van de overeenkomst zijn beperkt tot
reclames die betrekking hebben op door MIG
aangeleverde content die niet voor de opdrachtgever
bestemd is of niet voldoet aan de door opdrachtgever
opgegeven zoekcriteria. Geen reden tot reclame
bestaat in het geval de geleverde content wel aan de
door de opdrachtgever opgegeven zoekcriteria
beantwoorden maar naar het oordeel van de
opdrachtgever geen informatiewaarde voor hem
hebben.
12.2.

Opdrachtgever dient content die niet voor hem
bestemd zijn of niet voldoen aan de door
opdrachtgever opgegeven zoekcriteria binnen 5
dagen na ontvangst aan MIG te retourneren.
Eventuele aanwezige kopieën bij opdrachtgever
dienen vernietigd te worden.

15.1. O
 verdracht van de rechten en verplichtingen uit de
overeenkomst aan een derde partij kan uitsluitend
indien dit schriftelijk met MIG is overeengekomen.

16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1.

Op de Opdrachten is Nederlands recht van
toepassing.

16.2. A
 lle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst
zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de
bevoegde
rechter
(met
inbegrip van de
voorzieningenrechter) te Amsterdam.

12.3. I ndien de termijn van 5 dagen verstreken is, wordt
opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de
betreffende levering en is MIG niet verplicht tot
creditering over te gaan.

13. Overmacht
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