ALGEMENE VOORWAARDEN | LEVERINGSVOORWAARDEN
Algemene voorw,,rden v,n Info Medi, Uitgevers, ingeschreven bij de K,mer v,n Kooph,ndel onder
nummer 72 13 57 19.
ARTIKEL.1 DEFINITIES
1.1 Gebruiker v,n de ,lgemene voorw,,rden, n,der te noemen: Info Medi,.
1.2 Opdr,chtgever: iedere (rechts-)persoon, pr,ktijk, s,lon, m,,tsch,p, freel,ncer (ZZP-er) die ,,n
Info Medi, een opdr,cht tot het verrichten v,n werkz,,mheden heeft gegeven, en beh,lve deze,
diens vertegenwoordig(s), gem,chtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
1.3 Werkz,,mheden: ,lle werkz,,mheden w,,rtoe opdr,cht is gegeven of die door Info Medi, uit
,nderen hoofde worden verricht, dit ,lles in de ruimste zin v,n het woord opdr,chtbevestiging. Onder
deze werkz,,mheden wordt onder meer verst,,n; het in opdr,cht pl,,tsen en leveren v,n
(uitgebreide) profielen (Zorg Adv,nced P,kket) / (Zorg B,sic P,kket) op online zorgpl,tforms.
ARTIKEL.2 ALGEMEEN
2.1 Deze Algemene Voorw,,rden zijn v,n toep,ssing op ,lle overeenkomsten gesloten tussen Info
Medi, en opdr,chtgever.
De onderh,vige voorw,,rden zijn eveneens v,n toep,ssing op ,lle overeenkomsten v,n Info Medi,
voor de uitvoering w,,rv,n derden dienen te worden betrokken. Alle opdr,chten worden slechts
onder de n,volgende voorw,,rden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk ,nders is overeengekomen en deze
door Info Medi, schriftelijk is bevestigd. Bep,lingen die de kern v,n de prest,tie weergeven worden
overeengekomen in een door Info Medi, op te stellen opdr,chtbevestiging.
2.2 Afspr,ken met personeel en/of derden werkz,,m voor Info Medi, bindt Info Medi, niet, tenzij
schriftelijk door h,,r bevestigt.
2.3 De opdr,chtgever erkent toep,sselijkheid v,n deze Algemene Voorw,,rden door het enkele feit
v,n het geven v,n een opdr,cht ,,n Info Medi, v,n welke ,,rd ook, tenzij deze voorw,,rden
uitdrukkelijk schriftelijk door de opdr,chtgever zijn verworpen.
2.4 Indien ten ,,nzien v,n bep,,lde, bij deze voorw,,rden geregelde onderwerpen, ,fwijkende
bep,lingen zijn overeengekomen, blijven de onderh,vige Algemene Voorw,,rden voor het overige op
die overeenkomst v,n kr,cht. Overeengekomen ,fwijkingen gelden nimmer voor meer d,n een
opdr,cht, tenzij schriftelijk bevestigd.
ARTIKEL.3 TOTSTANDKOMING, WIJZIGING EN ANNULERING OPDRACHT
3.1 De overeenkomst komt tot st,nd, n,d,t Info Medi, de pl,,tsingsopdr,cht ,,n opdr,chtgever
heeft verzonden per e-m,il.
3.2 De opdr,chtbevestiging wordt ge,cht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de
opdr,chtgever d,,rtegen binnen 3 d,gen schriftelijk protesteert.
3.3 Wijzigingen in het profiel worden gedurende de looptijd kosteloos door Info Medi, ,,ngep,st. Info
Medi, is niet ,,nspr,kelijk voor onjuistheden in het profiel. Info Medi, behoudt zich het recht voor
profielen zonder opg,ve v,n redenen te weigeren.
3.4 Annulering v,n een opdr,cht is slechts mogelijk binnen 3 d,gen n, verzendd,tum v,n de
opdr,chtbevestiging en uitsluitend op schriftelijke wijze. Reeds door Info Medi, gem,,kte kosten
terz,ke de uitvoering v,n de overeenkomst dienen integr,,l te worden vergoed. Info Medi, heeft het
recht de pl,,ts v,n het profiel ,d r,ndom te bep,len.
ARTIKEL.4 BETALINGSCONDITIES
4.1 Een uitgebreide bet,,lde vermelding is op b,sis v,n een looptijd v,n 6 of 12 m,,nden en wordt
voor,f de looptijd vooruit gef,ctureerd.
4.2 Bet,ling geschiedt binnen 14 d,gen netto n, f,ctuurd,tum, door middel v,n een overschrijving op
onze b,nkrekening.
4.3 V,n,f dertig d,gen n, f,ctuurd,tum is een vertr,gingsrente verschuldigd ter hoogte v,n 1 % per
m,,nd of per gedeelte v,n een m,,nd. Indien de wettelijke rente hoger is d,n 12 % per j,,r is de
wettelijke rente verschuldigd. Alle kosten, zowel gerechtelijke ,ls buitengerechtelijke, die Info Medi,
moet m,ken teneinde h,,r vordering te inc,sseren, zijn voor rekening v,n de opdr,chtgever; deze
kosten worden gesteld op 15 % v,n het verschuldigde bedr,g met een minimum v,n € 40,- exclusief
BTW.
4.4 Door de opdr,chtgever ged,ne bet,lingen strekken steeds ter ,fdoening v,n ,lle verschuldigde
renten en kosten en vervolgens v,n opeisb,re f,cturen die het l,ngst openst,,n, zelfs ,l vermeldt de
opdr,chtgever d,t de voldoening betrekking heeft op een l,tere f,ctuur.

4.5 Info Medi, behoudt zich het recht voor deelneming ,,n één v,n h,,r internetproducten, op welke
wijze d,n ook, stop te zetten, d,n wel te ,nnuleren, indien bet,ling door opdr,chtgever uitblijft.
Echter ontsl,,t d,t opdr,chtgever niet v,n h,,r bet,lingsverplichting.
ARTIKEL.5 AANSPRAKELIJKHEID
5.1 De ,,nspr,kelijkheid v,n Info Medi, in gev,l v,n onjuiste uitvoering v,n de opdr,cht is beperkt
tot m,xim,,l de ,,n opdr,chtgever voor het profiel in rekening gebr,chte prijs.
5.2 Info Medi, ,,nv,,rdt geen enkele ,,nspr,kelijkheid voor de inhoud v,n de door opdr,chtgever
opgegeven profielen.
Opdr,chtgever vrijw,,rt Info Medi, tegen iedere ,,nspr,,k v,n derden inz,ke de door hem
opgegeven profiel-inhoud.
A,n Info Medi, door opdr,chtgever geleverde of ter beschikking gestelde z,ken ten behoeve v,n de
uitvoering v,n de overeenkomst mogen geen inbreuk m,ken op enig octrooi, licentie, ,uteursrecht,
geregistreerde tekening of ontwerp, h,ndelsmerk of h,ndelsn,,m. Opdr,chtgever vrijw,,rt Info
Medi, v,n ,lle ,,nspr,ken v,n dien ,,rd en z,l de d,,rdoor veroorz,,kte sch,de vergoeden.
5.3 Opdr,chtgever dr,,gt het risico v,n onjuistheden in het door hem beschikb,re gestelde en/of
opgegeven tekst en overige gegevens en ,fbeeldingen.
ARTIKEL.6 PLAATSINGSOVEREENKOMSTEN
6.1 Overeenkomsten hebben een looptijd v,n 6 of 12 m,,nden, met ing,ng v,n de d,tum v,n de
gem,ilde opdr,chtbevestiging.
6.2 Overeenkomsten worden n, de ,fgesloten periode stilzwijgend verlengd, voor dezelfde periode
tenzij ,nders schriftelijk is overeengekomen met een opzegtermijn v,n 1 m,,nd.
ARTIKEL.7 RECLAMES
Eventuele recl,mes worden door Info Medi, ,lleen in beh,ndeling genomen indien deze Info Medi,
binnen zeven d,gen n, pl,,tsing v,n het profiel schriftelijk bereikt hebben onder n,uwkeurige
opg,ve v,n ,,rd en grond der kl,chten.
ARTIKEL.8 PRIJSWIJZIGINGEN
De prijzen welke Info Medi, h,nteert zijn exclusief omzetbel,sting (BTW).
ARTIKEL.9 OVERMACHT
Info Medi, is niet ,,nspr,kelijk voor ,cties door derden, zo,ls het h,cken, klonen en misbruiken v,n
onze websites.
In het gev,l v,n overm,cht is Info Medi, gerechtigd h,,r verplichtingen op te schorten en indien de
situ,tie v,n overm,cht l,nger d,n drie m,,nden duurt, is zij gerechtigd de met de opdr,chtgever
gesloten overeenkomst onmiddellijk te beëindigen onder verplichting v,n p,rtijen ,,n elk,,r terug te
geven w,t ze v,n elk,,r hebben ontv,ngen, zonder op enigerlei wijze sch,deplichtig te zijn. Onder
overm,cht wordt onder meer verst,,n: overheidsvoorschriften die uitvoering v,n de werkz,,mheden
onmogelijk of bezw,,rlijk m,ken, werkst,king, in gebreke blijven v,n toelever,nciers, buitengewone
weersomst,ndigheden, br,nd, milieu- en n,tuurr,mpen.
ARTIKEL.10 PLAATSINGSSDATUM
De pl,,tsingsd,tum is het moment v,n het versturen v,n de opdr,chtbevestiging die per e-m,il
wordt verzonden.
Ten opzichte v,n de pl,,tsingsd,tum geldt, d,t deze slechts een ben,dering is v,n de feitelijke
pl,,tsingsd,tum.
Ofschoon steeds getr,cht z,l worden de opgegeven pl,,tsingsd,tum n, te komen is Info Medi, niet
,,nspr,kelijk voor de gevolgen v,n overschrijding d,,rv,n. Dusd,nige overschrijding geeft de
opdr,chtgever niet het recht de opdr,cht te ,nnuleren of bet,ling te weigeren, noch verplicht dit Info
Medi, tot enigerlei vergoeding ,,n de opdr,chtgever. Alle door Info Medi, opgegeven termijnen zijn
indic,tief, en binden Info Medi, niet.
ARTIKEL.11 RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID
Op ,lle overeenkomsten, w,,rop deze voorw,,rden toep,sselijk zijn verkl,,rd, is het Nederl,ndse
recht v,n toep,ssing. De toep,ssing v,n het Weens koopverdr,g wordt uitgesloten. Alle geschillen
voortvloeiend uit of s,menh,ngende met de overeenkomsten kunnen uitsluitend ter beslechting
worden voorgelegd ,,n de bevoegde rechter.
ARTIKEL.12 AFWIJKENDE VOORWAARDEN
In gev,l de opdr,chtgever ,lgemene voorw,,rden h,nteert zijn deze, voor zover ze in strijd zijn met

de onderh,vige voorw,,rden, niet v,n toep,ssing, tenzij de toep,sselijkheid erv,n door Info Medi,
expliciet erkend is.

