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Artikel 1: Definities 

 

1.1  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Content: 

Tekst en/of beeldmateriaal dat door de Opdrachtgever wordt aangeleverd of op de website/social media van de 

Opdrachtgever vindbaar is/was. 

Dienst(en) 

Werkzaamheden die HTS-media B.V. in opdracht en/of ten behoeve van de Opdrachtgever verricht. 

Elektronisch Product: 

Een onderling samenhangende hoeveelheid Content in digitale of elektronische vorm zoals een bedrijfsprofiel, 

nieuwsbericht, productintroductie, vacature, cursus/training of banner. 

Opdrachtgever: 

Degene die met HTS-media B.V. een Overeenkomst heeft gesloten. 

Overeenkomst: 

Een (schriftelijke) overeenkomst tussen HTS-media B.V. en de Opdrachtgever waarbij HTS-media B.V. zich verplicht aan de 

Opdrachtgever een of meer Producten of Diensten te leveren tegen betaling door de Opdrachtgever van de daarvoor 

geldende vergoeding. 

Product(en): 

Een Elektronisch Product dat door HTS-media B.V. op DutchHTS.nl of op social media wordt geplaatst.  

Artikel 2: Algemeen 

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van HTS-media B.V. en op elke Overeenkomst. 

2.2. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is 

overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst tussen HTS-media B.V. en 

de Opdrachtgever van toepassing zullen zijn. 

2.3  Een Overeenkomst tussen HTS-media B.V. en de Opdrachtgever komt slechts tot stand door een door de 

Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging met daarin een verwijzing naar de aanbieding of Overeenkomst die door 

HTS-media B.V. is uitgebracht. Door het sturen van een ondertekende opdrachtbevestiging aan HTS-media B.V. aanvaardt 

de Opdrachtgever deze algemene voorwaarden. HTS-media B.V. zal de Opdrachtgever op verzoek een exemplaar van deze 

voorwaarden per post toezenden. 



2.4  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien de Opdrachtgever 

een vrijblijvend aanbod van HTS-media B.V. aanvaardt, heeft HTS-media B.V. het recht het aanbod uiterlijk twee werkdagen 

na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn aanbiedingen en 

Overeenkomsten van HTS-media B.V. dertig dagen geldig. 

2.5  HTS-media B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking te 

wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen mede op www.DutchHTS.nl/contact bekend worden gemaakt. De 

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het regelmatig herlezen van de algemene voorwaarden. Als na bekendmaking van 

de gewijzigde algemene voorwaarden de Overeenkomst wordt verlengd, wordt de Opdrachtgever geacht deze wijzigingen 

te hebben aanvaard en is de Opdrachtgever daaraan gebonden. 

2.6  HTS-media B.V. heeft het recht om de Producten en/of Diensten die aan de Opdrachtgever worden geleverd (tijdelijk) 

buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien de Opdrachtgever een verplichting jegens HTS-media 

B.V. niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken 

op schadevergoeding met betrekking tot deze maatregelen. 

Artikel 3: Producten en Diensten 

3.1  DutchHTS.nl is bedoeld voor de promotie van bedrijven, instituten en kennisinstellingen die actief zijn in de 

(Nederlandse) High Tech (Systems) industrie d.m.v. bedrijfsprofielen, vacatures, cursussen/trainingen, bannering, 

nieuwsberichten en productintroducties. Bedrijfsprofielen, vacatures, cursussen/trainingen, banners, nieuwsberichten en 

productintroducties die niet overeenstemming zijn met de algemenen doelstellingen van HTS-media B.V. komen in 

aanmerking voor weigering conform artikel 3.2.  

3.2  De voornaamste maatstaf voor de beoordeling van bedrijfsprofielen, vacatures, cursussen/trainingen, banners, 

nieuwsberichten en productintroducties is de mate waarin deze interessant zijn voor de doelgroep van HTS-media B.V.. De 

beoordeling hiervan blijft nadrukkelijk het alleenrecht van HTS-media B.V.. HTS-media B.V. kan bedrijfsprofielen, vacatures, 

cursussen/trainingen, banners, nieuwsberichten en productintroducties ten allen tijde zonder opgaaf van reden weigeren.     

3.3  De Opdrachtgever zal HTS-media B.V. voorzien van de Content die nodig is voor het leveren van de Producten of 

Diensten. Bij het opmaken van een bedrijfsprofiel zal HTS-media B.V. de lay-out t.b.v. plaatsing op DutchHTS.nl verzorgen. 

De Opdrachtgever kan een banner in jpg, png of animated GIF aanleveren. HTS-media B.V. plaats alleen Content op 

DutchHTS.nl of op social media dat te vinden is op de website/social media van de Opdrachtgever of dat door de 

Opdrachtgever per email is toegestuurd aan HTS-media B.V..    

3.4  HTS-media B.V. hoeft de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever aangeleverde Content of Content die 

vermeld staat op de website van de Opdrachtgever niet te controleren.  

3.5  HTS-media B.V. garandeert niet dat de door haar te leveren Producten en Diensten foutloos zullen zijn, een bepaald 

resultaat zullen bewerkstelligen, voldoen aan de specifieke eisen van de Opdrachtgever, noch dat zij geschikt zijn voor het 

door de Opdrachtgever beoogde doel. Indien HTS-media B.V. onvolkomenheden heeft veroorzaakt, zal HTS-media B.V. deze 

onvolkomenheden naar beste vermogen herstellen, mits de daarvoor benodigde gegevens beschikbaar zijn. 

3.6  Tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen, mag HTS-media B.V. banners, buttons en andere voor reclame en 

promotie vatbare toepassingen voor of ten behoeve van concurrenten van de Opdrachtgever op de ook voor de 

Opdrachtgever gebruikte internet sites opnemen. 

 

3.7 HTS-media B.V. mag Content van de Opdrachtgever gebruiken en aanpassen t.b.v. promotiemateriaal. Hierbij te denken 

aan, maar niet beperkt tot, nieuwsbrief headers, reclame uitingen van HTS-media B.V., etc.. 

3.8  HTS-media B.V. zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid van de relevante internet sites te bieden. HTS-

media B.V. mag ook zonder voorafgaande bekendmaking aan de Opdrachtgever a) wijzigingen of verbeteringen aanbrengen 

in de internet sites, inbelpunten of interfaces, en b) de beschikbaarheid van de internet sites onderbreken of het gebruik 

ervan beperken ten behoeve van onderhoud of wijzigingen. HTS-media B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade als 

gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheden, noch voor andere tijdelijke niet-beschikbaarheid van internet sites.  

http://www.dutchhts.nl/contact


3.9  Eventuele door HTS-media B.V. aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen en materialen mogen door de 

Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de wijze waarop dit bij 

terbeschikkingstelling is bedoeld. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. 

3.10  De Opdrachtgever zal zich onthouden van activiteiten die HTS-media B.V. kunnen benadelen. 

3.11  HTS-media B.V. stelt de door haar genoemde (leverings)termijnen naar beste weten vast op grond van hetgeen bij het 

aangaan van de overeenkomst aan HTS-media B.V. bekend was en zal deze zoveel mogelijk in acht nemen. De enkele 

overschrijding van een (leverings)termijn brengt HTS-media B.V. niet in verzuim. 

Artikel 4: Duur en beëindiging 

4.1 Een bedrijfsprofiel, in combinatie met het plaatsen van nieuwsberichten en productintroducties, op DutchHTS.nl kan 

worden aangegaan voor de duur van minimaal 1 jaar. Een individuele vacatureplaatsing heeft een vaste looptijd van 8 

weken. Bij een vacature slot met een looptijd van 1 jaar heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid om de vacature in het slot 

te wisselen op regelmatige basis. Een banner kan op DutchHTS.nl worden aangegaan voor de duur van minimaal 4 weken. 

De ingangsdatum staat in de aanbieding of Overeenkomst vermeld.  

4.2  De Overeenkomst kan niet worden ontbonden voor zover zij zonder tekortkoming is uitgevoerd of voor zonder 

tekortkoming uitgevoerde prestaties nog moet worden betaald. 

4.3  HTS-media B.V. kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen met teruggave van een deel van 

vooruitbetaalde vergoedingen. Hetgeen niet ingevolgde de Overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar rato afgerekend, 

zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. 

Artikel 5 Prijs en betaling 

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden 

opgelegd. 

5.2 Tenzij anders overeengekomen zal HTS-media B.V. direct factureren nadat de door de Opdrachtgever ondertekende 

opdrachtbevestiging is ontvangen. De Opdrachtgever zal facturen binnen 30 dagen na factuurdatum betalen in 

overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities.  

5.3 Indien de Opdrachtgever niet op tijd betaald, is de Opdrachtgever naast de wettelijke rente ook de volledige 

gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid  

6.1 HTS-media B.V. aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt. 

6.2 HTS-media B.V. is niet aansprakelijk voor: 

a) schade als gevolg van het verspreiden van computervirussen en besmetting van hard en software van Opdrachtgever 

met een computervirus; 

b) schade als gevolg van het verwijderen, depubliceren of weigeren van de publicatie van Content op DutchHTS.nl of op 

social media; 

c) indirecte schade of gevolgschade, voortvloeiend uit, of samenhangend met de uitvoering van een Overeenkomst. Onder 

indirecte schade wordt in ieder geval verstaan: omzet of winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, 

verminderde goodwill, materiële beschadiging van zaken, aanspraken van derden en schade door dood of lichamelijk letsel;  

d) alle overige situaties waarin HTS-media B.V. zich in deze Algemene Voorwaarden en in overeenkomsten gesloten met de 

Opdrachtgever haar aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever heeft uitgesloten. 

6.3 De totale aansprakelijkheid van HTS-media B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 

Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal twee maal het bedrag van de betreffende opdracht. 



6.4 Buiten het in artikel 6.3 genoemde geval rust op HTS-media B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, 

ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. 

 

6.5 De aansprakelijkheid van HTS-media B.V. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een 

Overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever HTS-media B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke 

stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en HTS-media B.V. ook na die termijn 

toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd 

mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HTS-media B.V. in staat wordt gesteld adequaat te 

reageren. 

6.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade zo 

spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij HTS-media B.V. meldt. 

6.7 Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is 

veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen deze termijn een aanvang is gemaakt. 

Artikel 7 Overmacht 

7.1 Onder overmacht in de zin van artikel 6:75 BW wordt aan de zijde van HTS-media B.V. mede verstaan: het niet volledig 

en tijdig door een derde nakomen van diens verplichtingen jegens HTS-media B.V., werkstakingen, onverwachte uitval van 

personeel bij HTS-media B.V., storingen in de verbinding met internet, storingen in het telefoonnet van de 

telecommunicatie aanbieder, onvoorziene hardware- of softwarestoringen, uitval van elektriciteit of andere onvoorziene 

problemen van technische aard. 

7.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de 

Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen met teruggave van een deel van vooruitbetaalde vergoedingen. 

Hetgeen niet ingevolgde de Overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar rato afgerekend, zonder dat partijen elkaar 

overigens iets verschuldigd zullen zijn. 

 

Artikel 8 Vrijwaring 

HTS-media B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde 

materiaal. De Opdrachtgever vrijwaart HTS-media B.V. voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectueel 

eigendom op de door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden 

gebruikt.    

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen 

9.1 De Overeenkomst(en) tussen HTS-media B.V. en de Opdrachtgever, alsmede deze algemene voorwaarden, worden 

beheerst door Nederlands recht. 

9.2 Alle geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Eindhoven. 

Er is een geschil als een der partijen dat bij aangetekend schrijven stelt. 

9.3 Indien deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden 

partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij de 

onverbindend verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelten van) deze algemene voorwaarden en die geen 

onverbindend-verklaring rechtvaardigt en niet vernietigbaar is. 

9.4 In geval van strijdigheid tussen (de interpretatie van) de Engelse en de Nederlandse teksten van deze Algemene 

Voorwaarden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend. 

HTS-media B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer: 55906621 
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