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Leveringsvoorwaarden  abonnementen  
  
  
Deel  I:  Algemene  bepalingen  
  
Artikel  1  -  Definities  
  
Abonnee  
De  natuurlijke  persoon  of  rechtspersoon  met  wie  de  Uitgever  een  Abonnementsovereenkomst  sluit,  aan  wie  
de  Uitgever  een  Dienst  levert  of  met  wie  de  Uitgever  in  andere  rechtsverhouding  staat.  
  
Abonnementsovereenkomst  
Iedere  overeenkomst  tussen  de  Uitgever  en  een  Abonnee  die  de  Abonnee  het  recht  geeft  om,  tegen  betaling  
van  het  geldende  abonnementstarief,  gedurende  de  contractsduur  het  overeengekomen  abonnement  te  
ontvangen.  Hieronder  vallen  –  afhankelijk  van  de  Abonnementsovereenkomst  –  ook  de  Dienst(en)  die  de  
Uitgever  aanbiedt.  
  
Algemene  Voorwaarden    
  
De  Uitgever  
De  Uitgever  is  drukkerij  de  Eiland-Pers,  geregistreerd  bij  de  Kamer  van  Koophandel  onder  nummer  
0105022.  
  
Initiële  Termijn  
De  eerste  termijn  die  aanvangt  op  het  moment  dat  het  abonnement  volgens  de  Abonnementsovereenkomst  
start  en  welke  termijn  voortduurt  voor  de  tussen  de  Uitgever  en  de  Abonnee  in  de  
Abonnementsovereenkomst  overeengekomen  periode.  
  
Uitgeefproduct  
Alle  door  de  Uitgever  uitgegeven  of  uit  te  geven  media  zoals  Weekblad  de  Terschellinger  en  magazine  
Mooi!Terschelling.  Het  staat  de  uitgever  verder  vrij  om  een  zelfstandige  commerciële  uiting  van  derden  of  
een  product  van  derden  toe  te  voegen  aan  het  uitgeefproduct.  
  
Website    
De  website(s)  beheerd  door  de  Uitgever.  
Artikel  3  –  niet  van  toepassing  
  
Artikel  4  -  Levering  en  bezorging  van  het  Uitgeefproduct  
4.1.  De  Uitgever  zal  de  grootst  mogelijke  zorg  betrachten  om  voor  tijdige  en  correcte  levering  en  bezorging  
van  het  Uitgeefproduct  zorg  te  dragen.    
4.2.  De  Uitgever  is  gerechtigd  om  het  Uitgeefproduct  op  elk  gewenst  moment  te  wijzigen,  te  vervangen,  te  
veranderen,  in  een  andere  frequentie  te  laten  verschijnen  of  te  laten  vervallen,  en  om  de  distributiewijze  te  
veranderen.  
  



4.3.  Op  erkende  feestdagen,  in  de  zomer  en  in  uitzonderlijke  gevallen,  is  de  Uitgever  gerechtigd  om  het  
Uitgeefproduct  niet  dan  wel  in  aangepaste  vorm  te  laten  verschijnen.  
4.4.  Bezorgtijden  van  het  Uitgeefproduct  zijn  altijd  indicatief  en  zijn  nooit  een  fatale  termijn.  Klachten  met  
betrekking  tot  de  bezorging  geven  de  Abonnee  niet  het  recht  de  betaling  van  het  verschuldigde  
abonnementsgeld  geheel  of  gedeeltelijk  op  te  schorten.  Indien  de  Uitgever  de  bezorgtermijn  structureel  
overschrijdt  dient  de  Abonnee  de  Uitgever  schriftelijk  in  gebreke  te  stellen.  
4.5.  De  Uitgever  kan  handbezorging  niet  garanderen.  Indien  de  Uitgever  om  welke  reden  dan  ook  
genoodzaakt  is  om  handbezorging  om  te  zetten  naar  postbezorging  en  de  Abonnee  heeft  aangegeven  niet  
akkoord  te  gaan  met  de  omzetting  naar  postbezorging,  is  de  Uitgever  gerechtigd  om  met  onmiddellijke  
ingang  en  zonder  tot  enige  schadevergoeding  gehouden  te  zijn,  de  Abonneeovereenkomst  te  beëindigen.  
4.6.  Indien  het  adres  waar  de  bezorging  dient  plaats  te  vinden  aanleiding  geeft  tot  het  uitbesteden  van  de  
bezorging  aan  een  postbedrijf  zal  de  bezorging  niet  op  de  dag  van  verschijning  plaatsvinden.  
4.7.  Indien  de  locatie  waarop  de  bezorging  dient  plaats  te  vinden  aanleiding  geeft  tot  het  maken  van  extra  
kosten,  is  de  Uitgever  gerechtigd  deze  kosten  aan  de  Abonnee  in  rekening  te  brengen.  De  Uitgever  hanteert  
de  bezorgnormen  van  het  postbedrijf  in  dezen.  Voor  NRC  De  Week  is  postbezorging  in  de  abonnementsprijs  
inbegrepen.  
4.8.  Klachten  over  de  bezorging  kunnen  bij  voorkeur  online  via  info@deterschellinger.nl  of  telefonisch  bij  de  
Uitgever  worden  gemeld.  
4.9.  De  Abonnee  heeft  geen  recht  op  restitutie  van  een  deel  van  het  door  hem  betaalde  abonnementsgeld  
indien  gedurende  een  of  meerdere  dagen  niet  door  de  Uitgever  wordt  bezorgd  als  gevolg  van  een  
overmachtsituatie  die  de  levering  onmogelijk  maakt.  Wel  kan  restitutie  aangeboden  worden  in  de  vorm  van  
een  kosteloze  verlenging  van  het  abonnement  met  de  periode  dat  er  niet  is  bezorgd  bij  de  Abonnee.  
  
Artikel  5  -  Betaling  
5.1.  De  betaling  dient  plaats  te  vinden  binnen  14  dagen  na  de  datum  zoals  op  de  betreffende  factuur  aan  de  
Abonnee  is  vermeld.  
5.2.  Vragen  met  betrekking  tot  facturen  voor  de  Abonnementsovereenkomst  dienen  uiterlijk  binnen  8  dagen  
na  ontvangst  van  de  factuur  aan  de  klantenservice  van  de  Uitgever  gericht  te  worden.  
  
Artikel  6  -  Adres  en  bezorggegevens  
6.1.  De  Abonnee  draagt  er  zorg  voor  dat  alle  gegevens,  waarvan  de  Uitgever  aangeeft  dat  deze  noodzakelijk  
zijn,  of  waarvan  de  Abonnee  redelijkerwijs  behoort  te  begrijpen  dat  deze  noodzakelijk  zijn  voor  het  uitvoeren  
van  de  Abonnementsovereenkomst,  tijdig  aan  de  Uitgever  worden  verstrekt.  
6.2.  De  Abonnee  is  volledig  verantwoordelijk  voor  de  juistheid  en  volledigheid  van  de  aan  de  Uitgever  door  
de  Abonnee  verstrekte  informatie.  
6.3.  Adreswijzigingen  dienen  uiterlijk  5  werkdagen  voordat  de  wijziging  intreedt  te  worden  doorgegeven  aan  
de  abonnementenadministratie  van  de  Uitgever.    
6.4.  De  Uitgever  mag  er  van  uitgaan  dat  het  verstrekte  factuuradres  evenals  het  bezorgadres  correct  zijn,  
totdat  de  Abonnee  bij  voorkeur  schriftelijk  via  www.nrc.nl/service  of  telefonisch  aan  de  Uitgever  een  nieuw  
adres  heeft  meegedeeld.  
6.5.  De  Abonnee  dient  medewerking  te  verlenen  aan  de  levering  door  de  Uitgever,  door  in  ieder  geval  een  
brievenbus  te  hebben,  die  voldoet  aan  de  geldende  PostNL  bezorgnormen.  
  
Artikel  7  -  Diensten  
7.1.  De  Abonnee  is  verantwoordelijk  voor  de  aanschaf  en  beheer  van  apparatuur,  verbindingen  en  
programmatuur  ter  ontvangst  en  gebruik  van  Diensten  (zoals  computers,  internetverbinding,  tablets)  en  is  
zich  ervan  bewust  dat  de  Uitgever  ten  dele  afhankelijk  is  van  de  fabrikanten  en  ontwikkelaars  van  die  
apparatuur  en  programmatuur.  Indien  een  fabrikant  of  ontwikkelaar  zijn  voorwaarden,  richtlijnen  of  
exploitatiemogelijkheden  voor  een  bepaald  medium  ingrijpend  wijzigt,  of  de  apparatuur  dan  wel  
programmatuur  ingrijpend  wijzigt,  zal  de  Uitgever  zich  inspannen  de  levering  van  diensten  zoveel  mogelijk  te  
continueren.  Indien  dit  echter  redelijkerwijs  niet  mogelijk  is,  of  de  kosten  daarmee  ingrijpend  verhoogd  
worden,  kan  de  Abonnementsovereenkomst  enkel  ten  aanzien  van  de  Dienst(en)  die  hierdoor  geraakt  
word(t)(e)n,  door  beide  partijen  slechts  gedeeltelijk  worden  beëindigd  onder  instandhouding  van  de  overige  
Diensten  uit  de  Abonnementsovereenkomst.  De  beëindiging  heeft  geen  terugwerkende  kracht  en  de  
Uitgever  is  wegens  deze  beëindiging  geen  schadevergoeding  verschuldigd.  
7.2.  Voor  het  gebruik  van  Diensten  kunnen  bepaalde  verbindingen,  zoals  data-  of  internetverbindingen,  
vereist  zijn.  De  Abonnee  dient  zelf  zorg  te  dragen  voor  een  werkende  verbinding  en  draagt  zelf  de  kosten  
daarvan.  
7.3.  De  Uitgever  verleent  geen  enkele  garantie  met  betrekking  tot  ongehinderd  gebruik,  afwezigheid  van  
belemmeringen,  afwezigheid  van  inbreuk  op  intellectuele  eigendomsrechten  van  derden,  onafgebroken  of  
ongehinderde  toegang  tot  de  Diensten,  noch  enige  andere  garantie  die  niet  expliciet  in  de  Algemene  
Voorwaarden  is  opgenomen.  
  



7.4.  De  Uitgever  zal  de  Diensten  met  zorg  onderhouden  en  beveiligen.  De  Uitgever  garandeert  niet  dat  er  op  
geen  enkele  wijze  schade  kan  worden  veroorzaakt  aan  apparatuur  of  programmatuur  van  de  Abonnee.  De  
Uitgever  is  voor  dergelijke  schade  niet  aansprakelijk.  
7.5.  De  Abonnee  dient  zich  te  onthouden  van  elk  gebruik  van  de  Diensten  dat  onrechtmatig  is  of  schadelijk  
kan  zijn  voor  de  belangen  van  de  Uitgever,  de  tot  de  Uitgever  behorende  ondernemingen,  leveranciers,  
serviceproviders  of  andere  gebruikers  van  de  Diensten.  In  het  bijzonder  zal  de  Abonnee  de  Diensten  niet  
gebruiken  op  een  manier  die  de  Diensten  en  alle  daaraan  gekoppelde  netwerken  zou  kunnen  uitschakelen,  
overbelasten,  benadelen,  of  die  de  gebruikerservaring  van  elke  willekeurige  gebruiker  van  de  Diensten  op  
negatieve  wijze  zou  kunnen  beïnvloeden.  
7.6.  De  Uitgever  is  gerechtigd  om  haar  Diensten  op  elk  moment  en  om  welke  reden  dan  ook  te  wijzigen,  te  
onderbreken,  bepaalde  functies  of  functionaliteiten,  rubrieken,  diensten  en  leveranciers  toe  te  voegen  of  te  
verwijderen,  wezenlijk  te  veranderen,  te  vervangen  of  te  laten  vervallen.  
7.7.  De  Uitgever  is  gerechtigd  onderhoudswerkzaamheden  uit  te  voeren  aan  en  veranderingen  aan  te  
brengen  in  de  wijze  van  gebruik  van  en  de  toegang  tot  de  Diensten,  waaronder  mede  begrepen  procedurele  
en  technische  wijzigingen  en  wijzigingen  in  de  levering  evenals  in  de  inhoud  en  uiterlijke  verschijningsvorm  
van  de  Diensten.  
7.8.  De  Uitgever  is  gerechtigd  om  de  Abonnee  met  onmiddellijke  ingang  en  zonder  tot  enige  
schadevergoeding  gehouden  te  zijn  de  toegang  tot  Diensten  te  ontzeggen,  indien  en  zodra  zij  redelijke  
gronden  heeft  om  te  vermoeden  dat  de  Abonnee  de  Diensten  gebruikt  op  een  wijze  die  in  strijd  is  met  het  
bepaalde  in  de  Algemene  Voorwaarden,  de  wet  of  met  hetgeen  in  het  maatschappelijk  verkeer  betaamt.  
  
Artikel  8  -  Intellectuele  en  industriële  eigendomsrechten  
8.1  Op  alle  inhoud  en  opmaak  (waaronder  mede,  maar  niet  limitatief,  begrepen:  teksten,  foto’s,  logo’s,  
tekeningen,  andere  afbeeldingen,  geluidsfragmenten,  films,  databestanden,  met  inbegrip  van  de  lay-out,  en  
kenmerkende  kleurencombinaties,  domeinnamen)  van  het  Uitgeefproduct  en  de  Diensten  rusten  rechten  van  
intellectuele  en  industriële  eigendom.  Door  het  aangaan  van  een  Abonnementsovereenkomst  of  het  gebruik  
van  de  Diensten  verkrijgt  de  Abonnee  op  geen  enkele  wijze  enige  dergelijk  recht.  
8.2  Het  is  zonder  voorafgaande  uitdrukkelijke  en  schriftelijke  toestemming  van  de  Uitgever  niet  toegestaan  
om  (eventueel:  delen  van)  de  het  Uitgeefproduct  openbaar  te  maken,  te  verveelvoudigen,  scannen  of  
anderszins  te  exploiteren  tenzij  anders  overeengekomen.  
8.3  Het  overnemen  van  artikelen,  afbeeldingen,  of  overige  content  van  de  Uitgever  door  media  met  een  
nieuwsfunctie  als  bedoeld  in  artikel  15  van  de  Auteurswet  is  alleen  toegestaan  met  voorafgaande  schriftelijke  
toestemming  van  de  Uitgever.  
8.4  In  het  Uitgeefproduct  worden  verschillende  handels-  en  merknamen,  logo’s  en  andere  tekens  gebruikt,  
die  beschermde  woord-  of  beeldmerken  zijn.  Het  betreft  hier  zowel  merken  van  de  Uitgever,  als  merken  van  
derden  die  de  Uitgever  op  grond  van  een  met  die  partij  gesloten  overeenkomst  mag  gebruiken.  Elk  gebruik  
van  deze  handelsnamen,  merktekens  of  daarop  gelijkende  symbolen  is  strikt  verboden,  zonder  de  
voorafgaande  schriftelijke  toestemming  van  de  rechthebbende(n)  daarop.  
8.5  Indien  de  Abonnee  de  intellectuele  of  industriële  eigendomsrechten  van  de  Uitgever  schendt  is  de  
Abonnee  aansprakelijk  voor  alle  schade  die  de  Uitgever  daardoor  of  in  verband  daarmee  lijdt.  
8.6  Voor  zover  het  bepaalde  in  dit  artikel  betrekking  heeft  op  intellectuele  eigendomsrechten  van  derden,  
zoals  leveranciers  van  de  Uitgever  of  adverteerders  zijn  de  bepalingen  en  bedingen  van  dit  artikel  aan  te  
merken  als  derdebedingen  als  bedoeld  in  artikel  6:253  van  het  Burgerlijk  Wetboek.  
  
Artikel  9  -  Aansprakelijkheid  
9.1.  Indien  de  Abonnee  door  een  aan  de  Uitgever  toe  te  rekenen  tekortkoming  in  de  nakoming  van  de  
Abonnementsovereenkomst  schade  lijdt,  is  de  Uitgever  met  inachtneming  van  het  bepaalde  in  de  volgende  
leden  van  artikel  9  aansprakelijk  voor  de  schade  zoals  bedoeld  in  artikel  6:96  BW,  die  hiervan  een  direct  en  
rechtstreeks  gevolg  is.  
9.2.  Behoudens  in  geval  de  schade  is  ontstaan  als  gevolg  van  opzet  of  grove  schuld  van  de  Uitgever  of  zijn  
(leidinggevende)  werknemers,  is  de  Uitgever  is  op  geen  enkele  wijze  aansprakelijk  voor  eventuele  
(gevolg)schade  die  de  Abonnee  lijdt  of  zou  kunnen  lijden  door  het  niet  dan  wel  niet-tijdig  bezorgen  van  het  
Uitgeefproduct.  
9.3.  De  Abonnee  dient  eventuele  schade  zo  spoedig  mogelijk  en  uiterlijk  binnen  1  maand  na  het  ontstaan  
daarvan  aan  de  Uitgever  te  melden.  
9.4.  De  aansprakelijkheidsregeling  in  de  vorige  leden  van  dit  artikel  geldt  mede  ten  aanzien  van  derden  die  
de  Uitgever  voor  de  uitvoering  van  de  Abonnementsovereenkomst  inschakelt,  alsmede  ten  aanzien  van  
personen  voor  wie  de  Uitgever  of  een  dergelijke  derde  aansprakelijk  is.  
9.5.  De  informatie  in  het  Uitgeefproduct  is  op  zorgvuldige  wijze,  en  naar  beste  kunnen  door  De  Uitgever  
samengesteld.  De  Uitgever  is  evenwel  op  geen  enkele  wijze  aansprakelijk  voor  schade,  van  welke  aard  ook,  
die  het  gevolg  is  van  (eventuele)  foutieve  informatie  in  het  Uitgeefproduct  of  enig  ander  werk  voortvloeiend  
uit,  of  verband  houdend  met  het  Uitgeefproduct.  
  



Artikel  10  -  Privacy  
10.1.  De  Uitgever  zal  persoonsgegevens  als  bedoeld  in  de  Wet  Bescherming  Persoonsgegevens  op  
vertrouwelijke  wijze  behandelen  conform  het  op  de  Website  gepubliceerde  privacy  verklaring.  De  Abonnee  
verklaart  de  privacy  verklaring  te  hebben  gelezen  en  is  daarmee  akkoord.  
  
Artikel  11  -  Toepasselijk  recht  en  bevoegde  rechter  
11.1.  Op  elke  Abonnementsovereenkomst  en  op  en  elke  levering  van  Diensten  is  uitsluitend  Nederlands  
recht  van  toepassing.  
11.2.  De  rechtbank  in  Rotterdam  is  in  eerste  aanleg  exclusief  bevoegd  kennis  te  nemen  van  enig  geschil  
voortvloeiend  uit  een  Abonnementsovereenkomst,  een  Dienst  of  de  Algemene  Voorwaarden.  
Deel  II:  Aanvullende  bepalingen  voor  consumenten  
Onder  ‘consument’  wordt  hier  verstaan:  de  natuurlijke  persoon  die  niet  handelt  in  de  uitoefening  van  bedrijf  
of  beroep.  In  aanvulling  op  DEEL  I  gelden  voor  consumenten  de  volgende  aanvullende  voorwaarden:  
Algemeen  
1.1.  De  Abonnementsovereenkomst  wordt  aangegaan  voor  de  overeengekomen  periode.  Een  
Abonnementsovereenkomst  kan  worden  aangegaan  voor  bepaalde  of  onbepaalde  tijd.  
1.2  De  Abonnee  kan  tijdens  de  Initiële  Termijn  de  Abonnementsovereenkomst  opzeggen  tegen  het  einde  
van  de  Initiële  Termijn  met  inachtneming  van  een  opzegtermijn  een  (1)  maand  de  Initiële  Termijn  de  
Abonnementsovereenkomst  opzeggen  tegen  het  einde  van  de  Initiële  Termijn  met  inachtneming  van  een  
opzegtermijn  en  overeenkomstig  het  bepaalde  in  artikel  1.3.  
1.3  De  Abonnee  kan  de  Abonnementsovereenkomst  telefonisch,  per  e-mail  of  schriftelijk  opzeggen.  
1.4  Indien  een  abonnement,  al  dan  niet  naar  aanleiding  van  een  aanbieding  van  de  Uitgever,  gewijzigd  wordt  
door  de  Abonnee,  geldt  dit  als  een  nieuwe  Abonnementsovereenkomst  met  een  nieuwe  Initiële  Termijn  
waarbij  de  opzeggingsregeling  zoals  omschreven  in  artikel  1.2  van  toepassing  is.  
Overeenkomst  voor  bepaalde  tijd  
1.5  Een  Abonnementsovereenkomst  voor  bepaalde  tijd  wordt  bij  het  bereiken  van  de  expiratiedatum  van  de  
Initiële  Termijn  automatisch  verlengd  met  een  gelijke  periode,  maar  met  maximaal  3  maanden,  en  tegen  het  
op  dat  moment  geldende  Abonnementstarief.  De  Abonnee  kan  de  Abonnementsovereenkomst  na  de  
verlenging  opzeggen  overeenkomstig  artikel  1.3,  met  inachtneming  van  een  opzegtermijn  van  een  (1)  
maand  voor  de  einddatum  van  de  verlenging.  
Indien  de  Abonnee  korter  dan  1  maand  voor  het  einde  van  de  Initiële  Termijn  opzegt,  wordt  de  
Abonnementsovereenkomst  nog  eenmalig  verlengd  met  3  maanden  na  de  einddatum  van  de  
verlening.  
Overeenkomst  voor  onbepaalde  tijd  
1.6.  Na  de  verlenging  van  de  Initiële  Termijn  naar  een  Abonnementsovereenkomst  voor  onbepaalde  tijd  kan  
de  Abonnee  de  Abonnementsovereenkomst  te  allen  tijde  opzeggen  overeenkomstig  het  bepaalde  in  artikel  
1.3.  en  met  inachtneming  van  een  opzegtermijn  van  een  (1)  maand.  
Proefabonnement  
1.7.  Indien  de  Uitgever  in  de  Aanbieding  heeft  vermeld  dat  er  sprake  is  van  een  proefabonnement,  dan  
eindigt  de  Abonnementsovereenkomst  bij  het  verstrijken  van  de  overeengekomen  termijn  van  rechtswege.  
1.8.  Indien  de  Abonnee  in  verzuim  is,  komen  alle  kosten  van  gerechtelijke-  en  buitengerechtelijke  incasso  
van  het  verschuldigde  voor  rekening  van  de  Abonnee  en  is  hij  zonder  nadere  sommatie  of  ingebrekestelling  
over  openstaande  bedragen  een  vertragingsrente  verschuldigd  aan  de  Uitgever  ter  hoogte  van  de  wettelijke  
rente.  De  rente  over  het  opeisbare  bedrag  zal  worden  berekend  vanaf  het  moment  dat  het  verzuim  intreedt  
tot  het  moment  van  voldoening  van  het  volledige  verschuldigde  bedrag.  
1.9.  De  door  de  Uitgever  vermelde  abonnementstarieven  zijn  inclusief  BTW  en  inclusief  bezorging  van  het  
Uitgeefproduct  aan  het  adres  van  de  Abonnee  binnen  Nederland,  tenzij  uitdrukkelijk  anders  vermeld.  Bij  
bezorging  buiten  Nederland  worden  additionele  kosten  aan  de  Abonnee  in  rekening  gebracht.    
1.10.  Het  recht  om  gebruik  te  maken  van  de  Diensten,  zoals  geboden  onder  verschillende  
Abonnementsovereenkomsten,  en  gebruik  te  maken  van  de  aldaar  opgenomen  informatie  is  persoonlijk  
gebonden  aan  de  Abonnee  en  mag  niet  aan  derden  worden  overgedragen,  in  gebruik  gegeven,  verhuurd  of  
op  andere  wijzen  aan  derden  afgestaan  worden,  dan  wel  met  derden  gedeeld  worden.  Voor  de  toepassing  
van  dit  artikel  wordt  onder  derden  niet  begrepen  natuurlijke  personen  die  behoren  tot  de  huiselijke  kring  van  
de  Abonnee,  die  de  Diensten  gebruiken  voor  persoonlijke  en  niet  commerciële  doeleinden.  Indien  Abonnee  
handelt  in  strijd  met  het  in  dit  artikel  bepaalde  verbeurt  hij  een  direct  opeisbare  en  niet  terugvorderbare  boete  
van  €  250,  onverminderd  het  recht  van  de  Uitgever  volledige  schadeloosstelling  te  eisen.  
  
  
Lid  KVGO.    
Op  al  onze  leveringen  zijn  de  Leveringsvoorwaarden  van  de  Grafische  Industrie  van  toepassing.  


