ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemene bepalingen
Toepasselijkheid
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle aanbiedingen, offertes en/
of overeenkomsten van Life After Football,
hierna nader aan te duiden met “LAF”.
1.2
Deze algemene voorwaarden bestaan uit
algemene bepalingen en de navolgende
bijzondere voorwaarden:
2. voorwaarden voor Life After Football
Magazine abonnementen
3. voorwaarden voor Life After Football
Magazine adverteren/online adverteren
4. voorwaarden voor LAF in business
5. voorwaarden voor Life After Football
evenementen
De algemene bepalingen zijn niet van
toepassing voor zover daarvan in de
bijzondere voorwaarden wordt afgeweken.
De mogelijkheid bestaat dat de bepalingen
van verschillende bijzondere voorwaarden van
toepassing zijn op een overeenkomst met LAF.
1.3
Ingeval de in de voorwaarden voor
Advertenties van toepassing verklaarde
Regelen voor het Advertentiewezen op enig
onderdeel afwijken van of in strijd zijn met de
andere hierboven genoemde voorwaarden,
gelden bij uitsluiting deze andere
voorwaarden.
1.4
Door met LAF een overeenkomst aan te gaan
doet de wederpartij afstand van eventueel
door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook
genaamd, zodat op alle overeenkomsten met
LAF uitsluitend de door LAF gehanteerde
voorwaarden toepasselijk zijn.Offertes,
totstandkoming en wijziging overeenkomst
1.5
Alle door LAF gedane aanbiedingen en
offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de
schriftelijke bevestiging van LAF of door
feitelijke uitvoering door LAF komt de
overeenkomst tot stand. Wijzigingen van
opdrachten binden LAF slechts voor zover
deze wijzigingen schriftelijk door LAF
zijn bevestigd c.q. feitelijk door LAF zijn
uitgevoerd.
1.6
Overeengekomen levertijden zullen nimmer
te beschouwen zijn als een fatale termijn,
tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
In geval van een niet tijdige prestatie dient
LAF derhalve schriftelijk in gebreke te worden
gesteld, alvorens LAF in verzuim raakt.
1.7
Alle opgaven en/of vermeldingen door LAF
met betrekking tot haar producten en/of
diensten geschieden naar beste weten maar
zijn niet bindend. Afwijkingen en/of
wijzigingen van welke aan en omvang

dan ook worden door LAF uitdrukkelijk
voorbehouden.
Tarieven en prijzen
1.8
LAF is te allen tijde gerechtigd de overeen
gekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen.
Indien de wederpartij van LAF een
consument (zijnde een natuurlijk persoon
niet handelende in de uitoefening zijn beroep
of bedrijf) is die consument gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden als de
prijsverhoging binnen drie maanden na het
sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.
1.9
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij
uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
LAF is gerechtigd elke wijziging van het
B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te
berekenen.
Betaling
1.10
Tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, dienen de facturen van
LAF
binnen 14 dagen na factuurdatum, in euro’s,
te worden voldaan. Ieder recht op
verrek-ening is uitgesloten.
1.11
Indien niet tijdig binnen 14 dagen
wordt betaald dan is de wederpartij van
rechtswege in verzuim. De wederpartij is onverminderd haar overige verplichtingen
- vanaf de vervaldag van de factuur tot
aan de dag der algehele voldoening over
de nog openstaande bedragen een rente
verschuldigd op jaarbasis van het telkens
geldende
toepasselijke wettelijke rentepercentage,
verhoogd met 3%.
1.12
LAF heeft steeds het recht om zowel vóór als
na de totstandkoming van de overeenkomst
zekerheid voor de betaling c.q. vooruit betaling
te verlangen, zulks onder opschorting van de
uitvoering van de overeenkomst door LAF,
totdat de zekerheid verschaft is en/of de
vooruitbetaling door LAF is ontvangen.
1.13
Alle geleverde producten blijven het
eigendom van LAF tot het moment van
ontvangst van volledige betaling van hetgeen
de wederpartij LAF ter zake van enige
levering is verschuldigd, met inbegrip van
de rente en de kosten.
Incassokosten
1.14
Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle
gerechtelijke proces- en executiekosten
alsmede de administratiekosten en
buitengerechtelijke incassokosten voor
rekening van de wederpartij. De incassokosten
worden berekend overeenkomstig het
incassotarief zoals in het Rapport Voorwerk II
wordt geadviseerd.

1.15
Indien LAF hogere kosten heeft gemaakt,
welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
worden deze kosten doorberekend aan de
wederpartij
Ontbinding
1.16
LAF kan zonder uit hoofde daarvan tot
enige schadevergoeding gehouden te zijn,
bij aangetekend schrijven met onmiddellijke
ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst
haar overeenkomst met de wederpartij geheel
of gedeeltelijk ontbinden, indien:
•
Het faillissement van de wederpartij
wordt aan gevraagd
•
surseance van betaling wordt
aangevraagd
•
de wederpartij een verzoek doet om de
schuldsaneringsregel toe te passen
•
de wederpartij tot liquidatie besluit
•
de wederpartij één of meer
verplichtingen voortvloeiende uit de
betreffende overeen- komst niet,
niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
en zij deze tekortkoming niet binnen
vijf werkdagen na door LAF hiertoe
schriftelijk gemaand te zijn, heeft
opgeheven
•
er beslag wordt gelegd op een groot
deel van het vermogen of goederen van
de wederpartij
•
LAF de uitgave van het betreffende
product of verlening van de betreffende
dienst staakt
Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet
de overige aan LAF bij tekortkoming in de
nakoming van de wederpartij rechtens toe
komende bevoegdheden, zoals die tot het
vorderen van nakoming en/of volledige
schadevergoeding.
Intellectuele Eigendomsrechten
1.17
De intellectuele eigendomsrechten en
soortgelijke rechten, waaronder auteurs
rechten, merkenrechten, octrooirechten,
naburige rechten, rechten tot bescherming
van prestaties inclusief databankrechten
op alle door LAF uitgegeven publicaties
en andere informatieve producten berust
bij LAF en/of haar licentiegevers. Niets uit
de publicaties c.q. informatieve producten
van LAF mag zonder uitdrukkelijke,
voorafgaande, schriftelijke toestemming van
LAF worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm, beeldplaat,magnetische schijf of
band, opslag in een voor derden toegankelijk
raadpleegsysteem, of op welke andere
wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of
anderszins.
1.18
Al hetgeen is gepubliceerd op de website
van LAF valt onder het recht van Intellectuele
Eigendom van LAF. Niets mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar
gemaakt zonder de schriftelijke voorafgaande
toestemming van LAF.
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1.19
Voor aanspraken van derden wegens inbreuk
op intellectuele eigendomsrechten van derden
vrijwaart de wederpartij LAF volledig,
alsmede voor de in verband daarmee door
LAF gemaakte kosten.
Persoonsgegevens
1.20
LAF legt gegevens vast van natuurlijke
personen voor de uitvoering van de
(abonnements/lidmaatschaps/evenementen)
overeenkomsten en wanneer deze personen
in het kader van dienstverlening contact
hebben met LAF. Deze gegevens worden
gebruikt om een overeenkomst uit te voeren
en om personen te informeren over voor hen
relevante producten en diensten van LAF,
haar werkmaatschappijen en zorgvuldig
geselecteerde derden. De persoonlijke
gegevens van deze natuurlijke personen
worden alleen gebruikt om hen te informeren
over gelijksoortige producten en diensten van
LAF en haar groepsmaatschappijen, tenzij
een persoon toestemming geeft voor verder
gebruik. Als de natuurlijke persoon geen prijs
stelt op deze informatie, per post of per e-mail,
dan kan dit uitsluitend schriftelijk worden
doorgeven aan:
LIFE AFTER FOOTBALL B.V.
T.a.v. Afdeling Administratie
Helicopterstraat 25a, 1059 CE Amsterdam
of per e-mail: info@lifeafterfootball.eu
De opzegging wordt binnen 14 dagen
schriftelijk bevestigd.
Overmacht
1.21
De wederpartij zal nimmer gerechtigd zijn
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
beëindigen, dan wel de uitvoering van de
overeenkomst tijdelijk op te schorten op grond
van het niet nakomen van de verplichtingen
van LAF als gevolg van omstandigheden die
zich onafhankelijk van de wil van LAF
voordoen.
1.22
Deze omstandigheden vloeien voort uit
overmacht waar onder meer, maar niet
uitsluitend, wordt verstaan: oorlogsgevaar,
oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot,
bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of
transport, storingen in (data)netwerken,
maatregelen van overheidswege, schaarste
aan grondstoffen, natuurrampen, brand,
atoomkernreacties, machinebreuk en
overigens alle omstandigheden, waaronder
gehele of gedeeltelijke nakoming van de
overeenkomst door LAF naar redelijkheid en
billijkheid niet gevergd kan worden. Indien
er sprake is van overmacht heeft LAF het
recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te beëindigen, dan wel de uitvoering van de
overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder
zonder dat LAF tot enige schadevergoeding
jegens de wederpartij kan worden gehouden.
1.23

Indien LAF bij het intreden van de overmacht
al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd
het reeds geleverde c.q. het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is de wederpartij
gehouden deze factuur te voldoen als betrof
het een afzonderlijk contract.
Aansprakelijkheid en reclame
1.24
De aansprakelijkheid van LAF, van de personeelsleden van LAF en van de personen voor
wie LAF verantwoordelijk en/of aansprakelijk
is, voor schade, mede daaronder begrepen
gevolgschade (waaronder mede begrepen
vertragingsschade, en winstderving), welke
aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen
beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van
het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de
aansprakelijkheid voortvloeit.
1.25
Alle (redactionele) informatie, waaronder
begrepen adviezen, ideeën, meningen en/
of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar
beste weten samengesteld, evenwel kunnen
LAF en auteurs op geen enkele wijze instaan
voor de juistheid of volledigheid van de
informatie. LAF en auteurs aanvaarden dan ook
geen enkele aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die het gevolg is van
handelingen en/of beslissingen die gebaseerd
zijn op bedoelde informatie. De wederpartij
wordt met nadruk aangeraden deze informatie
niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan
op haar professionele kennis en ervaring en
de te gebruiken informatie te controleren. De
inhoud van advertenties is samengesteld door
of namens adverteerders en wordt door LAF
niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en
rechtmatigheid daarvan. LAF aanvaardt dan
ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en
vormgeving van advertenties.
1.26
De wederpartij vrijwaart LAF voor elke
aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke
aansprakelijkheid jegens derden in verband
met het gebruik of het niet kunnen gebruiken
door de wederpartij van de door LAF
uitgegeven publicaties en andere informatieve
producten.
1.27
Reclames tegen de (order)bevestiging
dienen schriftelijk vóór de uitvoering van de
overeenkomst door LAF doch in ieder geval
binnen 5 werkdagen na de datum van de
verzending van de (order) bevestiging ter
kennis van LAF te worden gebracht.
1.28
Reclames tegen de uitvoering van de
overeenkomst door LAF dienen zo spoedig
mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen
acht dagen na het tijdstip van ontdekking van
een gebrek in de prestatie, dan wel binnen
acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek
in de prestatie had behoren te worden ontdekt,
ter kennis van LAF te worden gebracht,

waarna alle rechten van de wederpartij jegens
LAF vervallen.
Diversen
1.29
LAF is gerechtigd de uit de overeenkomst
voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de
wederpartij over te dragen aan een
onderneming waarmee zij in een groep is
verbonden, of over te dragen aan een derde
in het kader van een overdracht van (een deel
van) de onderneming van LAF.
1.30
LAF is gerechtigd de onderhavige
voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen
zullen ook gelden ten aanzien van reeds
afgesloten overeenkomsten. LAF zal
dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken.
De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst
te beëindigen met ingang van de datum
waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht
worden, indien zij de gewijzigde voorwaarden
niet wenst te
accepteren.
1.31
Bij wijziging van de naam- en/of
adresgegevens dient de wederpartij zowel
de oude als de nieuwe gegevens uitsluitend
schriftelijk (per brief of per e-mail), aan het
adres zoals vermeld in artikel 1.20, ten minste
14 dagen voor de ingangsdatum van de
wijziging aan LAF door te geven.
1.32
Indien en voor zover een bepaling van deze
voorwaarden op basis van de wet als
onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens
een wederpartij die een consument is (zijnde
een natuurlijk persoon niet handelende in de
uitoefening zijn beroep of bedrijf) en die
wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt
in de plaats van het vernietigde beding een
beding dat niet onredelijk bezwarend is maar
de belangen van LAF zo goed mogelijk
beschermt.
Geschillen en toepasselijk recht
1.33
Alle geschillen met betrekking tot de door LAF
gesloten overeenkomsten worden gebracht
voor de bevoegde rechter te Amsterdam.
LAF is tevens gerechtigd om een geschil met
een wederpartij die een consument is (zijnde
een natuurlijk persoon niet handelende in de
uitoefening zijn beroep of bedrijf) voor te
leggen aan de op basis van de wet relatief
bevoegde rechter. Als dat een andere rechter
is dan de rechter te Amsterdam, en LAF legt
het geschil voor aan de rechter te Amsterdam,
dan is die consument gerechtigd om binnen 6
weken nadat LAF zich schriftelijk op dit
beding heeft beroepen, voor beslechting door
de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
1.34
Op alle met LAF gesloten overeenkomsten is
het Nederlandse recht van toepassing.
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2. Voorwaarden voor
Life After Football Magazine
abonnementen
Definities
2.1
Abonnement: een overeenkomst waarbij LAF
zich verbindt om periodiek aan de wederpartij,
de abonnee, tot wederopzegging door de
abonnee, informatie te leveren op een
informatiedrager.
Toepasselijkheid
2.2
Deze voorwaarden zijn naast de algemene
bepalingen en de onderhavige voorwaarden,
voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken, van toepassing op alle
overeenkomsten, aanbieding en/of offertes
met
betrekking tot abonnementen tussen LAF
en een Wederpartij waarop LAF deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.3
LAF garandeert dat het geleverde
abonnement beantwoordt aan de
overeenkomst en voldoet aan de in het
aanbod vermelde specificaties.
Abonnementstermijn, opzegging
2.4
Tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding
wordt een abonnement aangegaan voor één
jaar (= 52 weken) (“Abonnementstermijn”).
2.5
Indien de Abonnementstermijn verstrijkt in het
jaar 2012 wordt het abonnement stilzwijgend
voortgezet voor de duur van nog een jaar (=
52 weken) tenzij het abonnement minimaal
2 maanden voor het verstrijken van de
Abonnementstermijn – met inachtneming van
artikel 2.7 – is opgezegd. Nadat de
Abon-nementstermijn stilzwijgend is
voortgezet tot 2013 geldt het bepaalde in
artikel 2.6.
2.6
Indien de Abonnementstermijn verstrijkt in
het jaar 2013 of later wordt het abonnement
stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd
tenzij het abonnement minimaal 1 maand voor
het verstrijken van de Abonnementstermijn
met inachtneming van artikel 2.7 is opgezegd.
Nadat de Abonnementstermijn stilzwijgend
voor onbepaalde tijd is voortgezet kan het
abonnement te allen tijde – met inachtneming
van artikel 2.7. – worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van één
maand.
2.7
Om een abonnement te beëindigen,
dient de abonnee met inachtneming van
de opzegtermijn als genoemd in punt 2.5,
respectievelijk 2.6 een bericht te sturen aan
LAF, dit kan uitsluitend per e-mail:
abonnementen@lifeafterfootball.eu worden
doorgegeven aan LAF.
De opzegging wordt binnen 14 dagen per
e-mail bevestigd.

Prijzen en tarieven
2.8
Alle abonnementenprijzen zijn in euro’s en
inclusief B.T.W. maar exclusief verzendkosten
van eventuele abonneewervingsproducten.
2.9
LAF Magazine verschijnt 5 keer per jaar met
inbegrip van eventuele speciale edities voor
€ 30,00 per jaar (uitsluitend voor Nederland
inclusief porto).
2.10
LAF Magazine is ook los verkrijgbaar voor
€ 6,95 per nummer.
2.11
Alle in of op de publicaties c.q. Informatieve
producten door LAF vermelde prijzen en
tarieven gelden uitsluitend voor abonnees in
Nederland, prijzen in overige landen kan op
aanvraag.
2.12
Een wijziging van de abonnementsprijs wordt
uiterlijk vier weken voordat deze van kracht
wordt op de website van LAF gepubliceerd.
Welkomstgeschenken
2.13
Aanbiedingen van welkomstgeschenken zijn
geldig zolang de voorraad strekt. Indien een
welkomstgeschenk niet meer op voorraad
is, wordt de abonnee hierover door LAF
geïnformeerd.
2.14
Het welkomstgeschenk wordt binnen 6
weken na ontvangst van betaling van het
abonnementsgeld aan abonnee verzonden.
Indien levering onverhoopt langer duurt, wordt
abonnee daarover geïnformeerd.
2.15
Eventuele gebreken aan geleverde
welkomstgeschenken dienen zo spoedig
mogelijk, doch in ieder geval binnen twee
weken na levering aan LAF schriftelijk (via
e-mail of brief) te
melden. Indien deze melding niet binnen
voornoemde termijn is gedaan, heeft LAF het
recht de klacht niet in behandeling te nemen.
2.16
LAF kan niet garanderen dat de kleuren die
op de afbeeldingen ten aanzien van de
welkomstgeschenken te zien zijn, exact de
werkelijke kleuren zijn van de te leveren
artikelen.
2.17
LAF is niet aansprakelijk voor welke schade
dan ook als gevolg van het overschrijden van
de aangekondigde levertermijnen.
3. Voorwaarden voor
Life After Football Magazine
adverteren/online adverteren
Definities
3.1
Advertenties: bekendmakingen,

aankondigingen en/of reclames van welke aard
dan ook, welke in een informatiedrager worden
opgenomen, en/of welke daarin, daarbij of
daaraan worden gevoegd en/of gehecht.
3.2
Adverteerder: de wederpartij die een opdracht
tot enige advertentie verstrekt.
Toepasselijkheid
3.3
Deze voorwaarden zijn naast de algemene
bepalingen en de onderhavige voorwaarden,
voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
is afgeweken, van toepassing op alle
overeenkomsten tot het plaatsen van
advertenties in het LAF Magazine en/of
online op de website van LAF en de daarmee
samenhangende verplichtingen waarop LAF
deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard.
3.4
Door het geven van een plaatsingsopdracht
aan LAF aanvaardt de adverteerder de
toepasselijkheid van deze bijzondere
algemene voorwaarden.
3.5
Van deze bijzondere algemene voorwaarden
kan alleen worden afgeweken via schriftelijke
vastlegging door LAF.
Opdracht
3.6
Opdrachten tot plaatsing van een advertentie
op welke wijze dan ook gegeven zijn voor
de adverteerder bindend. Opdrachten zijn
voor LAF alleen bindend als zij schriftelijk
zijn bevestigd door LAF. Dit geldt ook voor
overeenkomsten via tussenpersonen, media
of reclamebureaus.
3.7
Indien een derde ten behoeve c.q. namens
een adverteerder met LAF een overeenkomst
aangaat en/of bij de totstandkoming van een
overeenkomst met LAF is betrokken, dient
die derde er jegens LAF voor in te staan dat
de adverteerder de toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden aanvaardt.
3.8
De in artikel 3.7 bedoelde derde is – met de
adverteerder op wiens last de derde handelde
– tegenover LAF hoofdelijk aansprakelijk voor
de nakoming van verplichtingen die uit de
met LAF gesloten overeenkomst voortvloeien,
daaronder uitdrukkelijk begrepen alle
betalingsverplichtingen.
3.9
LAF bepaalt de plaats van de advertentie,
tenzij anders is overeengekomen.
3.10
Voor het verstrekken van de
advertentiegegevens wordt een termijn
tussen LAF en de adverteerder vastgelegd.
Bij overschrijding van die termijn is de
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adverteerder in verzuim. LAF heeft de keuze
om zelf een advertentie samen te stellen,
waarvoor 25 % van de plaatsingskosten
in rekening wordt gebracht boven die
plaatsingskosten of om van plaatsing van de
advertentie af te zien. In dat geval zal 50%
van de prijs van de advertentie als annuleringskosten in rekening worden gebracht.
3.11
LAF hoeft niet mee te werken aan
wijzigingen in de advertentie verzocht na
het verlenen van de opdracht, tenzij anders
is overeengekomen. Indien de wijzigingen
aangebracht kunnen worden zijn de kosten
van deze wijzigingen in de advertentie voor
rekening van de
adverteerder
3.12
Ter bepaling van de inhoud van de opdracht
wordt uitgegaan van een schriftelijke
opdrachtbevestiging
Advertentietarieven
3.13
De prijs voor het plaatsen van een advertentie
is altijd exclusief B.T.W. en inclusief eventuele
bureaucommissies.
3.14
Plaatsingsopdrachten zijn de kosten voor
ontwerp, tekeningen, foto´s, rasters en/of
litho’s niet inbegrepen, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen (via extra
prijsopgave). Kosten voortkomend uit
niet reproductie gereed, aangeleverd
advertentiemateriaal worden aan de
adverteerder doorberekend.
3.15
Contracttarieven worden vastgesteld in
overleg met LAF
Aanleveren materiaal
3.16
LAF is niet aansprakelijk voor de gevolgen
van door de adverteerder ondeugdelijk
aangeleverd materiaal.
3.17
Materiaal dient te worden verzonden aan:
LIFE AFTER FOOTBALL
T.a.v. Afdeling TRAFFIC
Helicopterstraat 25a, 1059 CE Amsterdam
E-mail: materiaal@lifeafterfootball.eu
3.18
De adverteerder draagt er zorg voor alle
gegevens, waarvan LAF aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de adverteerder
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan LAF worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering
benodigde gegevens niet tijdig aan LAF zijn
verstrekt, heeft LAF het recht de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten en/of de
uit de vertraging voortvloeiende extra kosten,
volgens de gebruikelijke tarieven aan de
adverteerder in rekening te brengen.
Waaronder in ieder geval begrepen:
•
Gederfde inkomsten

•
•
•

Technische kosten
Arbeidskosten
Transportkosten

3.19
Voor mondeling doorgegeven correcties kan
geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard
worden, correcties dienen schriftelijk door LAF
te worden bevestigd.
3.20
Tenzij schriftelijk met eventuele prijsbepaling
anders overeengekomen worden geen
proefdrukken verstrekt.
3.21
Verzending van reproductiemateriaal
geschiedt voor risico van de adverteerder die
zo nodig zelf een verzekering afsluit.
Annulering
3.22
Indien de adverteerder een opdracht tot
plaatsing van een advertentie geheel of
gedeeltelijk annuleert, wordt hem 5% van
het totale orderbedrag in rekening gebracht
wegens administratiekosten.
3.23
De adverteerder kan een opdracht tot
plaatsing van een advertentie binnen 14
dagen annuleren. Annulering kan uitsluitend
schriftelijk. Annulering na 14 dagen, maar
minstens één maand voordat LAF Magazine
naar de drukker gaat en/of wanneer de
advertentie online gaat, wordt 50% van het
bedrag als annuleringskosten in rekening
gebracht in samenhang met hetgeen nader
in artikel 3.22 is bepaald. Na deze termijn is
geen annulering meer mogelijk.
3.24
LAF behoudt zich het recht voor een of
meer opdrachten geheel of gedeeltelijk
te annuleren, ook al zijn deze schriftelijk
aanvaard. Van zulk een annulering stelt LAF
de adverteerder zo spoedig mogelijk in kennis.
Verschijningsdata en vorm
3.25
De vastgelegde verschijningsdata worden
zoveel mogelijk gerealiseerd, doch deze data
kunnen nooit als fatale termijnen te worden
aangemerkt. Door het overschrijden van de
verschijningsdata kan geen enkel recht op
enigerlei schadevergoeding of ontbinding van
de overeenkomst ontstaan.
3.26
LAF zal de overeenkomst naar beste inzicht
en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren. De
verplichtingen voor adverteerder blijven
onverkort gehandhaafd ondanks eventuele
wijziging van papiersoort, formaat, lay-out e.d.
van LAF magazine.
Betalingen
3.27
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
vindt facturering plaats direct na
verschijning van LAF Magazine en/of direct

na verschijning van de online advertentie.
Betaling dient zonder enige aftrek, korting of
schuldverrekening te geschieden binnen 14
dagen na factuurdatum.
3.28
LAF behoudt zich ten alle tijden het recht voor
om vooruitbetaling voor de aanleverdeadline
van de adverteerder te verlangen.
3.29
Indien de factuur niet binnen deze
betalingstermijn is voldaan, is sprake van
verzuim zonder nadere ingebrekestelling. LAF
is dan gerechtigd al haar verplichtingen jegens
de adverteerder op te schorten, dan wel de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
te ontbinden.
3.30
De adverteerder is niet gerechtigd zijn
ver-plichtingen jegens LAF op te schorten en/
of te verrekenen.
3.31
Een ieder die opdrachten plaatst voor
reke-ning van derden is jegens LAF
hoofdelijk mede aansprakelijk voor alle
betalingsverplichtingen die voor deze derden
uit de overeenkomst voortvloeien.
Aansprakelijkheid, klachten, exoneratie
3.32
Verzending, vervoer en/of overdracht van het
advertentiemateriaal geschiedt steeds voor
rekening en risico van de adverteerder.
3.33
De aansprakelijkheid voor gebreken en fouten
bij de uitvoering van de overeenkomst tot
plaatsing van een of meer advertenties door
toedoen van LAF ontstaan, is beperkt tot
het kosteloos herstel of herplaatsing van de
advertentie.
3.34
Voor overige schade is LAF niet aansprakelijk,
tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet
of grove schuld van LAF. De aansprakelijkheid
van LAF jegens de adverteerder bedraagt
nimmer meer dan de waarde van de
geplaatste advertentie(s).
3.35
De adverteerder zal ervoor zorg dragen dat de
inhoud van de door hem aan LAF te leveren
advertentiematerialen niet in strijd zullen zijn
met de goede zeden, de openbare orde of een
politiek of religieuze strekking zullen hebben.
De adverteerder vrijwaart LAF tegen iedere
aanspraak van derden verband houdende met
de inhoud van de door de adverteerder aan
LAF te leveren advertentiematerialen.
3.36
LAF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade ten gevolge van al dan niet, niet-tijdige
of onjuiste plaatsing van advertenties.
3.37
Eventuele klachten over de advertentie
moeten schriftelijk worden ingediend
binnen twee weken na verschijnen van LAF
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Magazine en/of na verschijning van de online
advertentie. Na deze termijn kan niet meer
gereclameerd worden.
3.38
Afwijkingen van geringe betekenis, verkleuring
door de kleur van het papier, fouten of
onjuist-heden geven geen recht om verplichtingen jegens LAF op te schorten of niet
na te komen, dan wel de overeenkomst te
ontbinden.
Slotbepaling
3.40
Rechten en/of verplichtingen uit met LAF
gesloten overeenkomsten kunnen door de
adverteerder uitsluitend na voorafgaande
schriftelijke toestemming van LAF geheel of
deels aan derden worden overgedragen.
4. Voorwaarden voor
LAF in Business

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Definities
4.1
Het lid: De natuurlijke persoon of de
rechtspersoon die als deelnemer van de
businessclub staat ingeschreven bij
LAF in Business.
Faciliteiten: Lidmaatschap en recht op de
activiteiten/het programma van LAF in
Business
Toepasselijkheid
4.2
Deze voorwaarden zijn naast de algemene
bepalingen en de onderhavige voorwaarden,
voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
is afgeweken, van toepassing op alle
overeenkomsten met betrekking tot het
lidmaatschap van LAF in Business en
daarmee samenhangende verplichtingen
waarop LAF deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard
Doelstelling
4.3
LAF in Business, een zakelijk platform voor
voetbalgerelateerde bedrijven, is onderdeel
van Life After Football. Opgericht in 2009, telt
LAF in Business inmiddels een paar honderd
leden. De filosofie van de businessclub is erop
gericht ondernemers die een zakelijke band
hebben met de voetbalwereld dichter bij elkaar
te brengen. Dit doen wij op geheel eigen
wijze. Dit alles met als doel het vergroten van
de zichtbaarheid van de leden, het genereren
van nieuwe business en het onderhouden van
bestaande relaties. Netwerken was nog nooit
zo eenvoudig!
Aan deze doelstelling wordt invulling gegeven
door:
•
•

•

Vier keer per jaar toegang voor twee
personen tot onze
businessevenementen.
Een uitnodiging voor twee personen voor
de exclusieve VIP Night op de jaarlijkse
LAF Lifestyle Fair.
Dertig kaarten voor uw relaties die gratis
toegang geven tot de Fair Day tijdens de
LAF Lifestyle Fair.

De mogelijkheid tweemaal per jaar
deel te nemen aan de intieme ‘LAF in
Business Breakfast’-sessies.
Jaarabonnement op LAF Magazine
inclusief twintig jaarabonnementen, door
u op naam aan te bieden aan relaties,
personeel of liefhebbers.
Toegang tot onze online ‘community’
waar u in alle rust en met gemak
uw contacten kunt onderhouden en
beheren.
Specifieke thema/trainingsdagen met relevante gastsprekers. Te denken valt
aan (oud-)voetballers, trainers en andere
prominenten.
Unieke toegang tot de professionele
voetbalwereld via de directe contacten
van LAF.
Halve pagina bedrijfsprofiel in het
jaarlijks uit te geven Jaarboek van LAF
in Business.
Een welkomstgeschenk.

Lidmaatschap
4.4
Het lidmaatschap van LAF in Business is
gekoppeld aan een individu en is niet
overdraagbaar.
4.5
Inschrijving voor het lidmaatschap geschiedt
door middel van het inschrijfformulier op de
internetsite, fysiek tijdens een evenement van
LAF of door mondelinge toezegging door één
van de personeelsleden van LAF.
4.6
LAF is zonder opgaaf van redenen gerechtigd
een verzoek tot het aangaan van het lidmaatschap te weigeren.
Betaling
4.7
Voor de contributie ontvangt het lid een
factuur met apart gespecificeerd de B.T.W.
van de LAF in Business. Betaling van het
lidmaat-schap dient plaats te vinden binnen 14
dagen na ontvangst van de factuur.
4.8
Wijzigingen in de contributie voor het nieuwe
lidmaatschapsjaar zullen door LAF tijdig, dat
wil zeggen minimaal 3 maanden voor het
verstrijken van het lopende lidmaatschapsjaar
worden bekend gemaakt door middel van
een schriftelijke mededeling aan het lid. Na
me- dedeling van de wijziging in de contributie
voor het nieuwe lidmaatschapsjaar heeft
het lid de mogelijkheid om de overeenkomst
uitsluitend schriftelijk op te zeggen, daarbij
rekening houdende met de geldende
opzegtermijn van minimaal 2 maanden voor
het verstrijken van het lidmaatschapsjaar.
4.9
Betalingen dienen door het lid te geschieden
zonder dat hem een beroep op inhouding,
korting of compensatie toekomt. Elk beroep
van het lid op verrekening met een vordering
op LAF is uitgesloten.

Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie
van betaalde contributie plaats.
Verlenging, opzegging en beëindiging
lidmaatschap
4.11
Tenzij anders vermeld, wordt het lidmaatschap aangegaan voor minimaal een periode
van 12 maanden
4.12
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend tegen de
op dat moment geldende contributie met één
jaar verlengd indien niet met inachtneming
van een opzegtermijn van tenminste twee
maanden, bij aangetekend schrijven aan LAF,
wordt opgezegd. Het lid wordt tenminste drie
maanden voorafgaand aan het einde van de
lidmaatschap periode schriftelijk op de hoogte
gebracht van de verlening van het lidmaat
schap indien het lid niet binnen twee maanden
ten einde van de periode bij aangetekend
schrijven aan LAF het lidmaatschap opzegt.
Aangetekend schrijven aan:
LIFE AFTER FOOTBALL B.V
T.a.v. Afdeling Administratie
Helicopterstraat 25a, 1059 CE Amsterdam
of per e-mail: info@lifeafterfootball.eu
4.13
LAF is ten allen tijde gerechtigd het
lidmaat-schap per direct te beëindigen zonder
restitutie van contributie.
Verplichtingen van LAF
4.14
Aan de zijde van LAF in Business bestaat een
inspanningsverplichting om de faciliteiten zo
optimaal en zorgvuldig mogelijk aan het lid te
verlenen, met inachtneming van de haar te
dienste staande middelen en faciliteiten.
Verplichtingen van het lid
4.15
Het lid zal zich onthouden van handelingen en/of
gedragingen ten gevolge waarvan LAF schade
lijdt en/of ten gevolge waarvan de goede naam
van LAF in diskrediet kan worden gebracht.
4.16
Voor schade, veroorzaakt door handelen
in strijd met dit artikel is elk lid hoofdelijk
aansprakelijk.
4.17
LAF behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor
de faciliteiten en privileges die aan het lid
zijn verbonden met onmiddellijke ingang aan
het lid te ontzeggen, wanneer het lid handelt
in strijd met het in dit artikel gestelde. Indien
sprake is van een situatie als bedoeld in dit
artikel kan LAF de overeenkomst met het lid
met onmiddelijke ingang beëindigen. Zonder
dat zij daarbij een opzegtermijn in acht hoeft
te nemen. In geval van tussentijdse
beëindiging als bedoeld in dit artikel vindt
geen restitutie plaats van hetgeen krachtens
deze overeenkomst is betaald of gepresteerd.

4.10

Life After Football B.V. • Helicopterstraat 25A • 1059 CE Amsterdam • The Netherlands • T +31 (0)20 8200076 • www.lifeafterfootball.com
Kamer van Koophandel 24404870 • IBAN NL62ABNA0536576866 • BIC ABNA • BTW nummer 8174.29.621.B.01

ALGEMENE VOORWAARDEN

Persoonsgegevens
4.18
Het lid geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming
de door hem verstrekte gegevens te
verwerken en te gebruiken ten behoeve van
en op te nemen in een database die LAF
gebruikt in het kader van haar administratie
voor het
deelnemerschap. Deze persoonsgegevens
worden steeds met inachtneming van de
geldende wetgeving (wet bescherming
persoonsgegevens) opgeslagen en beheerd.
Ontbinding
4.19
LAF is te allen tijde gerechtigd de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten of deze
te ontbinden als op enig moment mocht blijken
dat het lid bij de inschrijving verkeerde of valse
(persoons-) gegevens heeft doorgegeven.
Welkomstgeschenken
4.20
De artikelen 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 en 2.17 zijn
van overeenkomstige toepassing met
betrekking tot het verstekken van
welkomstgeschenken bij het aangaan van het
lidmaatschap.
5. Voorwaarden voor
Life After Football evenementen
Definities
5.1
Inschrijfformulier: Het document waarin de
overeenkomst van deelname is beschreven
en vastgelegd. Dit is de overeenkomst
waarbij LAF voor een bepaalde periode onder
bepaalde voorwaarden Standruimte, promotiemogelijkheden en/ of diensten aan de
Deelnemer ter beschikking stelt.
5.2
Deelnemer: Degene die met LAF een
overeenkomst van deelname heeft gesloten.
5.3
Beurs: De beurs, tentoonstelling of het
evenement ter zake waarvan de
overeenkomst van deelname is gesloten.
5.4
Standruimte: De in vierkante meters
uitgedrukte, aan de deelnemer ter beschikking
gestelde, expositieoppervlakte, waarvan de
locatie en de vorm door LAF wordt
aangegeven.
5.5
Promotiemogelijkheden en diensten: De
in geld uitgedrukte, aan de deelnemer ter
beschikking gestelde, mogelijkheden om
zijn product, dienst of merk anders dan met
behulp van Standruimte onder de aandacht te
brengen.
5.6
Deelnamekosten: De volgens de
overeenkomst van deelname door de
deelnemer aan LAF verschuldigde

vergoeding voor de deelname aan de
Beurs, het gebruik van de standruimte en
overige overeengekomen diensten en voor
de in die overeenkomst omschreven door
LAF verrichtte en te verrichten, algemene
organisatorische diensten.
Toepasselijkheid
5.7
Deze voorwaarden zijn naast de algemene
bepalingen en de onderhavige voorwaarden,
voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
is afgeweken,van toepassing op alle
overeenkomsten met betrekking tot het
deelnemen aan beurzen en daarmee
samenhangende verplichtingen waarop LAF
deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard.
Data en duur
5.8
Indien naar het oordeel van LAF bijzondere
omstandigheden zulks rechtvaardigen,
kan LAF de voor de beurs vastgestelde
data wijzigen, dan wel de beurs geen
doorgang doen vinden. Onder bijzondere
omstandigheden zijn begrepen: onvoldoende
belangstelling,
onvoldoende representatief aanbod,
onderlinge onenigheid in de betreffende
branche en al die omstandigheden die na
afweging van belangen naar het oordeel van
LAF het welslagen van de beurs in gevaar
kunnen brengen.
5.9
Bij wijziging van de vastgestelde data blijft de
overeenkomst van deelname onverkort van
kracht. In alle gevallen is de deelnemer
gehouden de in verband met zijn deelname
op zijn verzoek door of middels LAF gemaakte
overige kosten integraal te voldoen.
5.10
In geen geval kan de deelnemer jegens LAF
enig recht op schadevergoeding, hoe dan ook,
op grond van een besluit als bedoeld in artikel
5.8 en 5.9 omschreven doen gelden
Betaling
5.11
De deelnemer is aan LAF de deelnamekosten
verschuldigd op de in de overeenkomst van
deelname bepaalde tijdstippen. Deelnemer
dient uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de
beurs de volledige factuur met betrekking tot
de desbetreffende beurs te hebben voldaan.

houden met zijn deelname, ongeacht of deze
kosten zijn gemaakt door de deelnemer zelf of
derden, handelend in zijn naam.
Aansprakelijkheid
5.15
LAF is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook
genaamd, geleden door de deelnemer, diens
personeel of diens bezoekers, bedrijfsschade
en schade door diefstal, vernieling of welke
andere oorzaak dan ook daaronder begrepen,
indien deze schade aan derden kan worden
toegerekend. De deelnemer vrijwaart LAF
tegen iedere aanspraak van derden, wegens
schade, hoe ook genaamd, veroorzaakt door
de deelnemer zelf, diens personeel of diens
bezoekers. Deelnemer dient zich zelf te
verzekeren voor alles wat deelnemer met zich
mee brengt naar een desbetreffende beurs.
Verhindering
5.16
Indien de deelnemer door bijzondere
omstandigheden, gelegen buiten zijn schuld,
niet in staat is van de overeengekomen
Standruimte en/of diensten gebruik te
maken, is de deelnemer bevoegd om de
overeenkomst van deelname annuleren, tot
maximaal 6 maanden voor aanvang van de
Beurs. In dit geval is de deelnemer 20% van
de totale overeengekomen deelnamekosten,
alsmede de in verband met zijn deelname op
zijn verzoek door of middels LAF gemaakte
overige kosten verschuldigd.
5.17
Bij annulering door de deelnemer binnen
4-6 maanden voor aanvang van de
Beurs is de deelnemer 50% van de
totale overeengekomen deelnamekosten
verschuldigd, alsmede de in verband met zijn
deelname op zijn verzoek door of middels LAF
gemaakte overige kosten.
5.18
Bij annulering door de deelnemer binnen
0-4 maanden voor aanvang van de
Beurs is de deelnemer 100% van de
totale overeengekomen deelnamekosten
verschuldigd, alsmede de in verband met zijn
deelname op zijn verzoek door of middels LAF
gemaakte overige kosten met betrekking tot
zijn deelname.

5.12
Alle prijzen met betrekking tot deelname aan
de beurs zijn exclusief B.T.W.
5.13
Een factuur kan worden vooraf gegaan door
een voorschotnota.
5.14
De deelnemer is aansprakelijk voor alle
aan LAF verschuldigde kosten die verband
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