
Algemene voorwaarden Westkapelle.com  
 
Algemeen  
Deze voorwaarden zijn van toepassing op plaatsing van alle advertenties en/of andere promotionele 
uitingen in of door middel van de uitgaven en evenementen van Westkapelle.com en Elloro te 
Vlissingen (KvK-nr.: 20148056), hierna te noemen Elloro, en haar dochterondernemingen, websites 
en deelnemingen, tenzij anders overeengekomen. 
 
Aanvaarding 
Met de aanmelding verklaart de adverteerder zich nadrukkelijk akkoord met deze algemene 
advertentievoorwaarden van Elloro. Na aanmelding van de advertentie(s) en/of andere promotionele 
uitingen dient u het (jaarabonnements)geld binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen. 
Elloro heeft het recht om naar eigen redelijk inzicht de door de adverteerder geplaatste teksten, 
afbeeldingen en andere gegevens geheel of gedeeltelijk voor plaatsing aan te passen of te weigeren.  
 
Verantwoordelijkheid van de adverteerder.  
De adverteerder is geheel aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte teksten, 
afbeeldingen en andere gegevens met betrekking tot de plaatsing van zijn advertentie. Elloro 
aanvaardt noch ten opzichte van adverteerder noch ten opzichte van derden enige aansprakelijkheid 
voor door of van de zijde van adverteerder aan Elloro verstrekte teksten, afbeeldingen en andere 
gegevens en plaatsing daarvan. Adverteerder vrijwaart Elloro voor alle aanspraken van derden 
terzake, inclusief de in verband daarmee door Elloro te maken kosten. Meer in het bijzonder vrijwaart 
adverteerder Elloro voor aanspraken van derden uit hoofde van enig recht van intellectueel / 
industrieel eigendom in de ruimste zin van het woord in verband met publicatie door Elloro, op welke 
wijze dan ook, van enige door of van de zijde van adverteerder aan Elloro verstrekte teksten, 
afbeeldingen en/of andere gegevens.  
 
Overmacht 
In geval van verhindering van de nakoming door Elloro van een verplichting ten gevolge van 
overmacht, wordt de desbetreffende verplichting van Elloro voor de duur van de overmacht 
opgeschort. Adverteerder kan aan deze verhindering geen financiële gevolgen verbinden. 
Onder overmacht wordt hier verstaan elke van de wil van Elloro onafhankelijke, ten tijde van het tot 
stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van 
desbetreffende verplichting van Elloro tijdelijk of blijvend in alle redelijkheid niet (meer) kan worden 
verlangd. Indien Elloro door de uitvoering van de desbetreffende verplichting naar haar redelijk 
oordeel in conflict zou komen met enige andere adverteerder, geldt dit eveneens als overmacht voor 
Elloro jegens adverteerder. Indien de overmacht langer duurt dan 30 dagen heeft Elloro eenzijdig en 
uit zichzelf het recht om de overeenkomst geheel of wat betreft de door overmacht getroffen 
verplichtingen te ontbinden en zal adverteerder hiervan in kennis stellen en het resterende 
(abonnements)geld verrekenen. Na deze ontbinding heeft geen van beide partijen meer enige 
aanspraak op de andere partij uit hoofde van desbetreffende plaatsingsovereenkomst. 
 
Betalingsvoorwaarden 
Alle door Elloro in haar tarievenoverzicht genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Elloro heeft 
immer het recht de gehanteerde tarieven en bepalingen tussentijds aan te passen. Adverteerder heeft 
in dit geval echter wel het recht tussentijds een maand voor de ingangsdatum van de nieuwe tarieven 
de bestaande overeenkomst te beëindigen. 
 
Opzegging en verlenging 
Uw opdracht als adverteerder tot adverteren wordt aangegaan voor de duur van telkens 1 jaar, en 
wordt zonder uw opzegging stilzwijgend verlengd. U ontvangt per email de bevestiging van uw 
opdracht. Indien de plaatsingsovereenkomst niet uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de tijd 
waarvoor zij is aangegaan schriftelijk (per e-mail) door een van de partijen is opgezegd, wordt de 
plaatsingsovereenkomst geacht wederom voor dezelfde duur te zijn aangegaan, onder dezelfde 
voorwaarden. 
 
Aansprakelijkheid Elloro 
Elloro aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de plaatsingsopdracht 
veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van adverteerder of van derden waarvoor deze 
verantwoordelijk is. Elloro is nimmer aansprakelijk voor  edrijfsschade, gevolgschade of omzetderving 



van adverteerder. Elloro is jegens adverteerder niet aansprakelijk voor de inhoud van plaatsingen van 
andere adverteerders elders op de internetsite, welke afbreuk mocht doen aan het door adverteerder 
beoogde doel van zijn publicatie.  
 
Wijziging van de algemene advertentievoorwaarden 
Elloro is te allen tijde gerechtigd de onderhavige algemene advertentievoorwaarden zonder 
voorafgaande kennisgeving aan te passen. Bij aanpassing van de algemene advertentievoorwaarden 
zal er een nieuwe versie van de onderhavige algemene advertentievoorwaarden beschikbaar worden 
gesteld op de bedrijfswebsite (www.westkapelle.com). U gaat ermee akkoord dat het uw 
verantwoordelijkheid is deze algemene advertentievoorwaarden regelmatig te controleren. Met het 
gebruik van de website accepteert u dergelijke veranderingen. 
 
Verdeelbaarheid 
Indien een deel van deze algemene advertentievoorwaarden niet geldig blijkt te zijn of niet 
afdwingbaar is krachtens de wetgeving, maar niet beperkt is door de aansprakelijkheidsbeperkingen 
die hierboven omschreven zijn, dan zal de onjuiste of ongeldige bepaling vervangen worden door de 
toepasselijke bepaling. De rest van de algemene advertentievoorwaarden zal van kracht blijven. 
 
Wetgeving 
De algemene advertentievoorwaarden zijn bepaald en opgesteld in overeenstemming met de 
wetgeving in Nederland. De rechtbank van Middelburg heeft de exclusieve jurisdictie, indien er een 
geschil ontstaat met betrekking tot deze algemene advertentievoorwaarden of elk ander geschil in 
relatie tot deze website. 
 
Contact 
Heeft u vragen over onze algemene advertentievoorwaarden of wilt u uw persoonlijke gegevens in ons 
bestand inzien, wijzigen of corrigeren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het 
volgende e-mailadres: 
info@westkapelle.com  
 
Opgesteld in Vlissingen, 6 december 2013. 
 


