Algemene voorwaarden
Lenk-company/Brochuregenerator
Definitie
‘Wederpartij’/‘Abonnee’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Lenkcompany een Abonnementsovereenkomst heeft gesloten.
Abonnement: De rechtsverhouding waarbinnen Lenk-company zich verbindt om
periodiek aan de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ informatie te leveren op een
informatiedrager, tegen een vooraf vastgestelde betalingsverplichting die op
afgesproken tijdstippen door de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ dient te worden voldaan.
Abonnementsovereenkomst: de ‘Overeenkomst’ tussen de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’
en Lenk-company betreffende een Abonnement.
Toepasselijkheid
De onder deze abonnementsvoorwaarden opgenomen bepalingen zijn naast de
bepalingen uit de algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten,
aanbiedingen en/of offertes van Lenk-company met betrekking tot het aangaan van
een abonnementsovereenkomst.
Wijziging voorwaarden
Lenk-company behoudt zich het recht voor deze abonnementsvoorwaarden
eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking
aan de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ in de uitgave waarop de overeenkomst betrekking
heeft en niet voor depot van de wijziging bij de Kamer van Koophandel.
Aanbiedingen
De Abonnementsovereenkomst kan zowel schriftelijk als digitaal worden
afgesloten. Lenk-company bevestigt de Abonnementovereenkomst per e-mail. In de
bevestiging wordt de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ onder meer gewezen op het
abonnementstarief, de duur van de Abonnementsovereenkomst.

Voorbeeldcolofon
Voor meer informatie over abonnementen (zoals prijs, looptijd en opzegtermijn)
kunt bellen met 020-26 102 97. Het opzeggen van abonnementen kan schriftelijk
t.a.v. afdeling Brochure Lenk-company, Waterput 52, 1511 JC, Oostzaan,
via e-mail brochure@lenk-company.nl of telefonisch 020-26 102 97.
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Lenk-company is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek, tot het
aangaan van een Abonnementsovereenkomst, te weigeren.
Lenk-company is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud en lay-out van de
uitgave naar eigen inzichten te wijzigen, waarbij Lenk-company ervoor zorg draagt
dat de uitgave ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke
verhouding zal blijven staan tot het abonnementstarief.
Duur
Het Abonnement heeft, tenzij anders is overeengekomen en/of vermeld, een
looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de
overeenkomst.
Verlenging, opzegging en beëindiging
Het Abonnement wordt stilzwijgend tegen de op dat moment geldende
abonnementsprijs, met uitzondering van aanbiedingen, met een periode van telkens
één verlengd, tenzij de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ het Abonnement schriftelijk heeft
opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende Abonnement geldende
opzegtermijn, doch met tenminste een opzegtermijn van één maand. Elke
opzegging kan uitsluitend geschieden per het einde van de lopende
abonnementsperiode.
Prijs
Lenk-company kan de prijs van het Abonnement jaarlijks eenzijdig aanpassen,
onder meer op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het Centraal
Bureau voor Statistiek (CBS). Lenk-company stelt de ‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’
tenminste één maand voor het intreden van de wijzigingen per e-mail op de hoogte
van de prijswijziging.
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Betaling
De als gevolg van de Abonnementsovereenkomst door de ‘Wederpartij’/
‘Abonnee’ verschuldigde bedragen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te
worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld of overeengekomen.
Betalingen dienen te geschieden in euro’s (€), door middel van overmaking ten
gunste van een door de Lenk-company aangewezen bankrekening. Bezwaren tegen
de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van de ‘Wederpartij’/
‘Abonnee’ niet op.
Bij overschrijding van het boven genoemde betalingstermijn is de ‘Wederpartij’/
‘Abonnee’ na, door Lenk-company, ten minste eenmaal te zijn aangemaand om
binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is
de ‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’, vanaf de datum waarop de verschuldigde som
opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde
bedrag wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van
invordering, nadat de ‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’ in verzuim is, zowel gerechtelijk
als buitengerechtelijk, ten laste van de ‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’. De
buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom
plus de huidige herfinancieringsrente toeslag, onverminderd het recht van Lenkcompany de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te
vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Lenk-company
gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.
Alle genoemde prijzen, in cijfers als geschreven, zijn exclusief btw;
Alle genoemde prijzen, in cijfers als geschreven, zijn exclusief reiskosten à € 0.29
per kilometer vanaf postcode 1511 JC.
Overdracht rechten
Het is de ‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’ niet toegestaan om, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Lenk-company, rechten en/of plichten die aan een
abonnement zijn verbonden, over te dragen aan een derde.
Opzet/Inrichting abonnementsaccount
Na het afsluiten van de Abonnementsovereenkomst zal Lenk-company éénmalig
het account inrichten in samenspraak met de ‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’.
Tijdens de abonnementsperiode is het mogelijk om de uiting (lay-out van de (e)brochure) aan te laten passen tegen een uurtarief van € 75,00 (exclusief btw).
Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle Abonnementsovereenkomsten tussen de ‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’ en
Lenk-company is Nederlands recht van toepassing. Tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders overeen zijn gekomen, worden alle geschillen die verband
houden met Abonnementsovereenkomsten tussen de ‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’ en
Lenk-company, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement te
Amsterdam.
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Gebruikersrecht
Het tot dusver overeengekomen Abonnementsovereenkomst mag alleen gebruikt
worden per onderneming, per filiaal/vestiging.
Bij misbruik van de ‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’ is Lenk-company bevoegd om het
Abonnementsovereenkomst per direct eenzijdig op te zeggen.
De door de ‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’ geïmporteerde bestanden, die op de Database
van Lenk-company komen te staan, mogen door Lenk-company zonder
toestemming gebruikt worden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld of
overeengekomen.
Het auteursrecht/copyright van alle de door Lenk-company ontwikkelde grafische
uitingen, ligt volledig bij Lenk-company.
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