Voorwaarden voor adverteren op TwitterStreams.nl
Team TwitterStreams bouwt graag langdurige relaties op met opdrachtgevers en bezoekers. Wij
houden van transparantie en daarom hebben wij een aantal voorwaarden voor adverteren
vastgesteld. Indien u een opdracht voor adverteren geeft aan TwitterStreams.nl via de daarvoor
bedoelde formulieren, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.
1. Deze advertentievoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen
TwitterStreams.nl en opdrachtgever die gebruik maakt van de advertentiemogelijkheden op
TwitterStreams.nl.nl.
2. De algemene voorwaarden van TwitterStreams.nl zijn ook onderdeel van deze
advertentievoorwaarden. De actuele versie van de algemene voorwaarden zijn beschikbaar
op TwitterStreams.nl.nl.
3. Aangezien op sommige posities slechts enkele adverteerders tegelijkertijd toegestaan
worden posities aan opdrachtgevers verhuurd op volgorde van binnenkomst.
4. Extra materiaal zoals logo’s en foto’s dienen uiterlijk 2 dagen voor ingang van de
advertentieperiode via email aangeleverd te zijn aan info@TwitterStreams.nl.nl.
5. Indien aangeleverd materiaal niet in overeenstemming is met de aanleverspecificaties, zal
TwitterStreams.nl proberen het materiaal zodanig aan te passen dat het wel geschikt is voor
publicatie op TwitterStreams.nl.nl. Hiermee wordt vertraging van het plaatsen van de
advertentie voorkomen. Via email zal opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld worden.
6. Facturen worden verstuurd voor of op de dag dat de advertentie periode begint. Facturen
worden verstuurd via elektronische post naar het email adres van opdrachtgever zoals
bekend bij TwitterStreams.nl en zoals door opdrachtgever aangegeven op het advertentie
aanvraag formulier. Een papieren factuur wordt verstuurd naar het postadres van
opdrachtgever zoals bij TwitterStreams.nl bekend.
7. Een factuur dient binnen 14 dagen na startdatum van de advertentieperiode volledig betaald
te zijn. Indien door omstandigheden een advertentie periode later start zal de factuur op de
latere startdatum verstuurd worden.

8. Indien een opdrachtgever verzuimt om binnen de onder punt 7 genoemde betalingstermijn
te betalen zal het voor opdrachtgever niet mogelijk zijn om nieuwe advertenties en posities
te huren. Nadat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan zal het de opdrachtgever weer
toegestaan worden op TwitterStreams.nl te adverteren. Bij frequente wanbetaling zal het
voor opdrachtgever voor onbepaalde tijd niet meer mogelijk zijn om op TwitterStreams.nl te
adverteren. Bij frequente wanbetaling zal alle content van opdrachtgever van de site
verwijderd worden. TwitterStreams.nl zal opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen via het
bij TwitterStreams.nl bekende email adres.
9. Kosten die TwitterStreams.nl moet maken om achterstallige betaling van opdrachtgever te
ontvangen zoals gerechtelijke proces- en executiekosten, alsmede de wettelijke rente en
inningskosten komen voor rekening van opdrachtgever. De inningskosten bedragen
tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro.
10. Facturen zijn gebaseerd op de advertentie aanmelding van opdrachtgever zoals ingevuld op
het advertentieformulier door opdrachtgever.
11. Indien een opdrachtgever een bestaande advertentie of positie wil verlengen dient opnieuw
een advertentieformulier ingevuld te worden. Indien deze niet 2 dagen voor het einde van de
advertentieperiode ontvangen is loopt opdrachtgever het risico dat voor de volgende
periode de positie reeds verhuurd is aan een andere opdrachtgever.
12. Indien advertentietarieven tijdens een advertentieperiode verhoogd worden, is geen
bijbetaling noodzakelijk. Indien tijdens een advertentieperiode een advertentietarief
verlaagd wordt vindt geen restitutie plaats.
13. TwitterStreams.nl is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die als gevolg
van het niet juist of niet tijdig plaatsen van advertenties zou kunnen ontstaan.
14. Annuleringen dienen uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de advertentieperiode medegedeeld
worden via email naar info@TwitterStreams.nl.nl. Indien een annulering later plaatsvindt,
worden 50% annuleringskosten verrekend. In geval van overmacht zal TwitterStreams.nl een
beoordeling maken en een passende oplossing aanbieden aan opdrachtgever.
15. Het is op TwitterStreams.nl alleen toegestaan om te adverteren over bedrijf, evenement en
gerelateerd nieuws in de ruimste zin van het woord. Bij twijfel over een advertentie of
opdrachtgever houdt TwitterStreams.nl zich het recht voor onderzoek te doen naar de
activiteiten van opdrachtgever. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan
TwitterStreams.nl een advertentie of bedrijf weigeren om te adverteren op
TwitterStreams.nl.

16. TwitterStreams.nl kan ten allen tijde aanvragen van opdrachtgevers weigeren en op ieder
moment annuleren of de uitvoering van een opdracht opschorten zonder dat dit tot
schadeverplichtingen leidt. TwitterStreams.nl zal bij schorsing opdrachtgever informeren
over de reden van annulering, verwijdering of opschorting van advertenties via het bij
TwitterStreams.nl bekende email adres van opdrachtgever.
17. TwitterStreams.nl houdt zich het recht voor om de voorwaarden zonder kennisgeving aan te
passen. Indien opdrachtgever een opdracht geeft aan TwitterStreams.nl, wordt
verondersteld dat opdrachtgever hiervan op de hoogte is en met de algemene- en
advertentie voorwaarden akkoord gaat. De Algemene voorwaarden zijn altijd in te zien op
TwitterStreams.nl.
18. TwitterStreams.nl houdt zich het recht voor de tarieven aan te passen. Indien opdrachtgever
een opdracht geeft aan TwitterStreams.nl, wordt verondersteld dat opdrachtgever op de
hoogte is van de dan geldende tarieven. De actuele tarieven zijn opgenomen in de online
aanvraag formuleren en in brochures.
19. Alle advertenties worden door het team van TwitterStreams.nl voor opdrachtgever
aangemaakt en geplaatst. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Extra materiaal als
logo’s, teksten of banners dienen aangeleverd te worden door de opdrachtgever. Nadat een
advertentie live op TwitterStreams.nl.nl staat informeert TwitterStreams.nl opdrachtgever.
Eventueel kan een advertentie aangepast worden in opdracht van opdrachtgever.
20. Nadat opdrachtgever het aanvraag formulier voor een betaalde positie ingestuurd heeft
ontvangt aanvrager een bevestiging via email.
21. Nadat de einddatum van een advertentie bereikt is zal TwitterStreams.nl de betreffende
advertentie van TwitterStreams.nl verwijderen.
22. Het is voor TwitterStreams.nl niet mogelijk om statistieken te verstrekken met betrekking tot
doorklik ratios.
23. Wijzigingen aan advertenties en bedrijfspagina’s kunnen door opdrachtgever doorgestuurd
worden naar info@TwitterStreams.nl.nl. Wijzigingen zullen doorgaans binnen 4 uur
doorgevoerd worden. In geval van vragen over de wijziging zal TwitterStreams.nl contact
opnemen via het bij TwitterStreams.nl bekende email adres van opdrachtgever.
24. Bij een aantal advertenties en packages wordt door TwitterStreams.nl het evenement onder
de aandacht gebracht van bezoekers en Twitter volgers. Via Twitter, Facebook en Google+
wordt maximaal 3 x een nieuwe stream, sponsor of package onder de aandacht gebracht.

25. Indien een opdrachtgever speciale wensen heeft kan het zijn dat de opgegeven doorlooptijd
voor het plaatsen van pagina’s of packages niet gehaald kan worden. TwitterStreams.nl
communiceert dit naar het bij TwitterStreams.nl bekende email adres.
26. Prijzen op TwitterStreams.nl en in de brochures zijn exclusief BTW.
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