ALGEMENE VOORWAARDEN FRIESE GOEDE DOELEN WIJZER
Artikel 1: Definities
1. Friese Goede Doelen Wijzer, gevestigd te Leeuwarden, KvK nummer 69969876 wordt in deze
algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als
klant.
2. Partijen zijn dienstverlener en klant samen.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.
Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
overeenkomsten en levering van diensten of goederen namens dienstverlener.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
overeengekomen.
3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder product en dienst van Friese Goede
Doelen Wijzer.
Artikel 3 – aanbiedingen en offertes
1. De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een
andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen de gestelde
termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht
op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestelling van producten of
verlenging van het lidmaatschap. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk
overeenkomen.
4. Het lidmaatschap voor het online platform is geen garantie om te adverteren in het
magazine.
Artikel 4- Betaling
1. Na akkoord op de offerte en ontvangen van de factuur dient de factuur binnen 14 dagen
betaald te zijn.
2. Indien de factuur niet binnen 14 dagen betaald is, wordt maximaal twee keer een
herinnering gestuurd. Is de factuur 30 dagen na ontvangst nog niet betaald, houdt Friese
Goede Doelen Wijzer zich het recht voor om lidmaatschap van klant te beëindigen en te
verwijderen van het platform.
3. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 12 maanden. Betaling geschiedt per jaar.
Maandelijkse betaling is uitgesloten.
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Artikel 5 - Prijzen
1. Klant gaat akkoord met het op het moment van overeenkomst geldende lidmaatschapstarief
voor de duur van een jaar.
2. Friese Goede Doelen Wijzer behoudt zich het recht voor om de prijzen van het lidmaatschap
aan te kunnen passen.
3. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan tarieven vermeld op de website. Het tarief dat
in de offerte wordt aangeboden is leidend voor de overeenkomst die partijen sluiten.
Artikel 6 - Duur van het contract en verlenging
1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een jaar. Een maand voor afloop van
het contract wordt contact opgenomen met klant met een aanbieding voor het volgende
jaar.
2. Lidmaatschap wordt pas verlengd na uitdrukkelijke toestemming van klant.
Artikel 7 - Beëindiging contract
Klant kan dienstverlener verzoeken tot tussentijds beëindigen van het lidmaatschap. Binnen het jaar
zal er geen restitutie van reeds betaald lidmaatschapsgeld gegeven worden.
Artikel 8 - Auteursrecht
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geeft klant door het inleveren van een
artikel/advertentie opdrachtnemer het recht om deze bijdrage te gebruiken in alle uitingen
van Friese Goede Doelen Wijzer.
2. Bij inleveren van de bijdrage staat klant garant voor het feit dat de bijdrage (tekst en/of
beeld) niet door een derde partij met auteursrecht is beschermd.
3. Klant kan opdrachtnemer te allen tijden verzoeken om de gegevens van klant van de website
te verwijderen.
Artikel 9 - Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij dienstverlener partij is, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van dienstverlener is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft dienstverlener
het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 10 - Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden worden gelijk met de offerte aan klant verstrekt en kan ten alle tijden
worden opgevraagd bij dienstverlener. Dit document is tevens te vinden op de website van
opdrachtnemer: www.friesegoededoelenwijzer.nl
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
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