Algemene Voorwaarden Ben de Wild Productions BV
EO-Jongerendag 2019
1. In opdracht van de Evangelische Omroep (hierna te
noemen EO) treedt Ben de Wild Productions B.V. op als
organiserende partij van diverse promotiemogelijkheden
tijdens hun evenementen, waaronder de EO-Jongerendag
2019. Ben de Wild Productions B.V. is de eerste
contactpersoon namens de Evangelische Omroep.
2. Evenementen van de EO zijn besloten evenementen in
die zin dat de EO als eindverantwoordelijke organisatie alle
uitingen waarvan bezoekers kennisnemen, toetst. Dit omvat
mede alle uitingen van derden in publiciteitsmateriaal,
programmaboekje, aanbod op de informatiemarkt, etc. Er
zal worden getoetst op de vraag of deze uitingen volgens
de EO passen in het geheel van het programma en op
mogelijke strijdigheid met de missie van de EO. Daarom
behoudt de EO zich het recht voor om een aanvraag zonder
opgave van redenen terzijde te leggen.
3. Alle reserveringen worden op volgorde van binnenkomst
behandeld. Houdt u er rekening mee dat voor alle
promotiemogelijkheden een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar is.
4. Advertentiemateriaal voor het programmaboekje dient
op of voor de deadline digitaal aangeleverd te worden als
PDF (eventueel met Photoshop EPS bestand 350 DPI, of
Illustrator), met voorbeeldprint. Alleen kant-en-klare
advertenties worden verwerkt. De EO verricht zonder
overleg vooraf geen opmaakwerkzaamheden voor uw
advertentie. De oplage van het programmaboekje kan
uiteindelijk hoger of lager uitvallen. De prijs van de
advertentie zal dan niet worden bijgesteld.
5. Slides dienen op of voor de deadline digitaal aangeleverd
te worden als .jpg of .png bestand met hoge resolutie.
Alleen kant-en-klare slides en commercials worden
verwerkt. De EO verricht zonder overleg vooraf geen
opmaakwerkzaamheden rondom uw advertentie.

8. Binnen twee weken na ontvangst van uw akkoord
ontvangt u een factuur. Deze dient binnen 14 dagen betaald
te worden of voor aanvang van het evenement. Mocht u
hiervan in gebreken blijven dan brengen wij de wettelijk
toegestane rente in rekening op de betalingsherinnering.
Mochten wij genoodzaakt zijn de factuur uiteindelijk uit
handen te moeten geven dan worden deze kosten bij de
openstaande factuur opgeteld.
9. Mocht u bezwaar willen maken tegen de kosten die wij op
de factuur hebben doorberekend dan dient dit bezwaar
binnen 30 dagen na de factuurdatum bij ons binnen te zijn.
Na die datum kunnen wij geen klachten omtrent de factuur
meer in behandeling nemen.
10. Bij annuleren van een commercial of slide berekenen
wij tot de sluitingsdatum geen annuleringskosten. Bij
annuleren na de sluitingsdatum brengen wij 50% van de
kosten in rekening. Vanaf twee dagen voor het evenement
brengen wij 100% van de kosten in rekening.
Bij annuleren van een advertentie voor in het
programmaboekje berekenen wij tot de sluitingsdatum geen
annuleringskosten. Bij annuleren tussen de sluitingsdatum
en het ter perse gaan van het programmaboekje, brengen
wij 50% van de kosten in rekening. Wanneer het
programmaboekje al ter perse is gegaan, is annuleren
logischerwijs niet meer mogelijk.
11. Wanneer de EO-Jongerendag door redenen van
overmacht van buitenaf onverhoopt niet door kan gaan, dan
wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
De EO en Ben de Wild Productions B.V. zijn niet
aansprakelijk voor eventuele nadelen en schade die
organisaties hierdoor ondervinden.
12. In het geval dat deze algemene voorwaarden geen
uitsluitsel geven, bepaalt Ben de Wild Productions B.V.

6. Commercials dienen op of voor de deadline kant-en-klaar
digitaal bij Ben de Wild Productions B.V. aangeleverd te
worden via Wetransfer.com. Hierbij dienen de volgende
specificaties gehanteerd te worden: 16:9; Apple Prores 422,
1080i.
7. Wanneer u in gebreken blijft om uw promotiematerialen
volgens de gestelde eisen op of voor de aanleverdeadline
bij Ben de Wild Productions B.V. aan te leveren, is dit uw
eigen risico. Mogelijk kan uw uiting dan niet meer verwerkt
worden. De EO en Ben de Wild Productions B.V. zijn in
deze situatie niet aansprakelijk voor enige vorm van
geleden schade. Ook blijft uw betalingsverplichting bestaan.
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