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Algemene Voorwaarden Losse Verkoop de Persgroep Nederland BV
Artikel 1 Definities

Levering met Recht van Retour:
De levering van de Titels aan de Wederverkoper ten behoeve van
de Losse Verkoop, waarbij de Wederverkoper het recht verkrijgt om
niet-verkochte Titels terug te leveren aan de Uitgever. Alleen de
werkelijk verkochte aantallen worden zodoende in rekening
gebracht.
Levering zonder Recht van Retour (‘Bruto/Netto’):
De levering van de Titels aan de Wederverkoper ten behoeve van de
Losse Verkoop, waarbij de Wederverkoper na inkoop van de Titels niet
het recht verkrijgt om niet-verkochte Titels terug te leveren aan de
Uitgever.
Leveringsovereenkomst:
De mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen de Uitgever
en de Wederverkoper tot levering van de Titels ten behoeve van de
Losse Verkoop.
Losse Verkoop:
De verkoop van Titels die op niet-abonnement basis plaatsvindt op
een Verkooppunt.
Retourstaat:
Een maandelijks (hardcopy) of wekelijks (digitaal) door de Uitgever
verstrekt overzicht in het kader van de Levering met Recht van
Retour, waarin moet worden gemeld hoeveel Titels de Wederverkoper niet heeft verkocht in de Losse Verkoop.
Titels:
De door de Uitgever uitgegeven (exemplaren van) dagbladen
en overige producten, en dagbladen en overige producten van
derden, waarmee de Uitgever een overeenkomst heeft gesloten
om deze te vertegenwoordigen in de Losse Verkoop.
Uitgever:
De Persgroep Nederland BV.
Verkooppunt:
Locatie waar de Titels in de Losse Verkoop worden aangeboden.
Waardecheques:
De door de Uitgever uitgegeven waardebonnen van Titels aan de
consument, waarmee de consument bij een Verkooppunt een Titel
van de Uitgever kan afhalen. Deze vertegenwoordigen de op dat
moment geldende waarde van de consumentenprijs van de
betreffende Titel.
Wederverkoper:
De agent, exploitant, franchisenemer en/of eigenaar van een
Verkooppunt.
Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden Losse Verkoop zijn van toepassing
op elke vorm van Losse Verkoop in Nederland van de Titels door de
Wederverkoper. Deze Algemene Voorwaarden Losse Verkoop
maken deel uit van de Leveringsovereenkomst. Met de acceptatie
van de eerste levering verklaart de Wederverkoper zich akkoord
met deze Algemene Voorwaarden Losse Verkoop en verkrijgt hij
het recht de Titels te verkopen met inachtneming van deze
voorwaarden.
2. Van de inhoud van de Algemene Voorwaarden Losse Verkoop kan
slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst worden
afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen
afwijking de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden
Losse Verkoop onverkort van kracht.
3. De Algemene Voorwaarden Losse Verkoop zijn ter beschikking
gesteld aan de Wederverkoper en zijn gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel te Amsterdam.
4. De Uitgever behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden Losse Verkoop aan te passen. De ingevoerde wijziging
zal aan de Wederverkoper worden gecommuniceerd. Indien de
Wederverkoper niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, heeft hij het recht de Leveringsovereenkomst te beëindigen
vanaf de ingangsdatum van de wijziging.
Artikel 3 Aanlevering

1. De Uitgever zal zich vanaf de overeengekomen leveringsdatum
inspannen voor een tijdige aanlevering van de Titels op de dag

van verschijning daarvan, maar kan geen garantie daarvoor
geven. De Uitgever zal de Titels aanleveren bij het door de Wederverkoper aangegeven afleveradres. De streeftijd van bezorging
voor de ochtendtitels is van maandag tot en met vrijdag vóór
07.00 uur en op zaterdag vóór 07.30 uur. De streeftijd van bezorging
voor de avondtitels is van maandag tot en met vrijdag uiterlijk vóór
18.00 uur en op zaterdag vóór 13.00 uur.
2. Het vervoer van de Titels van de Uitgever naar het Verkooppunt
geschiedt voor rekening en risico van de Uitgever.
3. De Wederverkoper is verantwoordelijk voor een geschikt afleveradres (zonder risico op schade dan wel diefstal) van de Titels.
Na aflevering komen de Titels voor rekening en risico van de
Wederverkoper.
4. In het geval van tekorten en/of beschadigingen van de door de
Uitgever bij de Wederverkoper af te leveren Titels, dient de Wederverkoper vóór 10.00 uur melding te maken van deze tekortkomingen (telefonisch dan wel per e-mail). Zonder deze melding wordt
de Wederverkoper geacht de juiste aantallen te hebben ontvangen.
5. Indien de Wederverkoper vóór 10.00 uur melding heeft gemaakt
bij de Uitgever van tekorten en/of beschadigingen, kan een
verzoek tot nabezorging worden gedaan. De Uitgever heeft een
inspanningsverplichting tot nabezorging in de ochtend, een
garantie voor nabezorging kan niet worden gegeven. Op sommige locaties is op voorhand geen nabezorging mogelijk.
6. Indien de Wederverkoper vóór 10.00 uur melding heeft gemaakt
bij de Uitgever van tekorten en/of beschadigingen èn er toch
geen nabezorging heeft plaatsgevonden, dan worden deze
aantallen gecrediteerd op de eerstvolgende factuur. De Uitgever
behoudt zich het recht voor steekproefsgewijs een controle uit te
voeren met betrekking tot de door de Wederverkoper gedane
meldingen.
7. Voor de avondbladen zal de Wederverkoper de meldingen aangaande tekorten en/of beschadigingen uiterlijk de volgende dag
vóór 10.00 uur (telefonisch dan wel per e-mail) aan de Uitgever
hebben doorgegeven. Nabezorging is niet mogelijk. De Uitgever
behoudt zich het recht voor steekproefsgewijs een controle uit te
voeren met betrekking tot de door de Wederverkoper gedane
meldingen.
Artikel 4 Leveringscondities en bijzondere leverafspraken

1. De Titels worden geleverd op basis van Levering met Recht
van Retour, tenzij Levering zonder Recht van Retour is overeengekomen.
2. Afhankelijk van de afgesproken leveringsconditie (Levering met
Recht van Retour dan wel Levering zonder Recht van Retour)
bestaan er verschillen in marge (verschil tussen verkoopprijs en
inkoopprijs) voor de Wederverkoper.
3. Komen de Uitgever en de Wederverkoper Levering met Recht van
Retour overeen, dan kan de Uitgever de leveringsaantallen van de
Titels verhogen dan wel verlagen. De Wederverkoper wordt door
de Uitgever hiervan op de hoogte gesteld.
4. Komen de Uitgever en de Wederverkoper Levering zonder Recht
van Retour overeen, dan kan de Uitgever in uitzonderingsgevallen,
zoals speciale omstandigheden, speciale evenementen en festiviteiten, die waarschijnlijk leiden tot een substantiële verhoging van
de oplage van de Titels, in overleg met de Wederverkoper komen
tot een extra levering van de betreffende Titels. De Wederverkoper
is gerechtigd een voorgestelde verhoging te weigeren.
5. Ook behoudt de Uitgever zich het recht voor om nog niet in het
assortiment opgenomen titels van de Uitgever aan de Wederverkoper te gaan leveren op basis van Levering met Recht van
Retour.
6. Als blijkt dat de levering van een Titel aan de Wederverkoper door
de Uitgever niet rendabel is, heeft de Uitgever het recht om deze
Titel uit het assortiment van de Wederverkoper te nemen (levering
te staken). De Wederverkoper wordt door de Uitgever hiervan
schriftelijk op de hoogte gesteld. Dit kan niet leiden tot schadeplichtigheid van de Uitgever.
7. Het effectueren van wijzigingen in leveringsaantallen kunnen niet
worden uitgevoerd voor de volgende dag, maar hebben minimaal de volgende verwerkingstijd nodig:

• mutaties maandag: donderdag voor 16.00 uur
• mutaties dinsdag: vrijdag voor 16.00 uur
• mutaties woensdag: maandag voor 16.00 uur
• mutaties donderdag: dinsdag voor 16.00 uur
• mutaties vrijdag: woensdag voor 16.00 uur
• mutaties zaterdag: woensdag voor 16.00 uur.
Artikel 5 Verkoop

1. De Uitgever voorziet de Titels van een verkoopprijs voor de verkoop. Indien de Wederverkoper structureel afwijkt van de verkoopprijs kan dit aanleiding zijn voor de Uitgever om de in de Leveringsovereenkomst opgenomen voorwaarden te wijzigen, dan wel de
Leveringsovereenkomst te ontbinden. De Uitgever behoudt zich
het recht voor de verkoopprijzen en het beloningsbeleid aan te
passen en zal de Wederverkoper hierover tijdig informeren.
2. De Uitgever kan display- en overige promotiematerialen ter
beschikking stellen aan de Wederverkoper, ten behoeve van de
Losse Verkoop. De beschikbaar gestelde materialen blijven eigendom van de Uitgever en dienen op verzoek aan de Uitgever te
worden teruggegeven. Indien de Uitgever displaymaterialen ter
beschikking stelt, is de Wederverkoper verplicht deze goed zichtbaar te plaatsen in het Verkooppunt
3. De Titels die door de Uitgever aan de Wederverkoper worden
geleverd, zijn uitsluitend bestemd voor de Losse Verkoop. Vormen
van verkoop op andere basis zijn niet toegestaan, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
4. De wijze van Losse Verkoop mag onder geen beding schadelijk zijn
voor dan wel afbreuk doen aan de reputatie, het merk, de naam
en/of het aanzien van de Titels dan wel van de Uitgever. Indien
daarvan naar het oordeel van de Uitgever sprake is, is de Uitgever
gerechtigd de Leveringsovereenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen.
5. De Uitgever kan bij de Titels gratis producten leveren. De Wederverkoper mag deze producten alleen gratis en in combinatie met
de betreffende Titel aanbieden. Het is de Wederverkoper niet
toegestaan dergelijke producten tegen betaling aan te bieden.
Artikel 6 Inlevering Retourstaat en Waardecheques

1. Op de Retourstaat dienen de onverkochte aantallen per Titel per
dag te zijn opgegeven door de Wederverkoper. Wijzigingen aan
het formulier, gebruik van niet originele formulieren, onjuiste of
onleesbare notatie en fraude kunnen de opgave ongeldig maken.
De Uitgever is gerechtigd in deze situatie de geleverde aantallen in
rekening te brengen.
2. Uitsluitend Retourstaten die binnen een termijn van 5 werkdagen
na het einde van de voorgaande leveringsweek zijn ontvangen
via het daartoe bestemde digitale portaal, worden door de
Uitgever in behandeling genomen. Indien de Uitgever schriftelijk
toestemming heeft gegeven voor het verwerken van Retourstaten voor een leveringsperiode van een maand, worden
uitsluitend Retourstaten in behandeling genomen die binnen een
termijn van 10 dagen na afloop van voornoemde leveringsperiode
door de Uitgever zijn ontvangen.
3. De Wederverkoper zal zorgdragen voor het volledig en correct
aanbieden van informatie over onverkochte Titels en eventuele
beschadigingen aan of tekortkomingen in de door de Uitgever
aangeleverde Titels.
4. De Uitgever behoudt zich het recht voor om na controle van de
Retourstaat correcties uit te voeren op de door de Wederverkoper
op de Retourstaat aangegeven onverkochte aantallen.

decheques dienen per kwartaal, doch uiterlijk binnen 15 dagen
na afloop van de geldigheid bij de Persgroep Losse Verkoop te
worden ingeleverd.
9. Indien het aantal ingediende Waardecheques het aantal
verkochte Titels overschrijdt, zal op basis van de verkochte Titels
worden afgerekend door de Uitgever.
Artikel 7 Betaling

1. Aan het einde van iedere leveringsperiode (kalendermaand)
brengt de Uitgever de aan de Wederverkoper geleverde Titels die
niet aan de Uitgever zijn geretourneerd, in rekening, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.
2. De betaling dient in zijn geheel te geschieden binnen 10 dagen na
factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is Wederverkoper dan ook
zonder ingebrekestelling in verzuim en is de Persgroep gerechtigd
vanaf de vervaldatum van de factuur een rente in rekening te
brengen van 1% per maand of gedeelte daarvan. Indien
Wederverkoper niet of niet tijdig betaalt, is Wederverkoper aan de
Persgroep naast de rente tevens buitengerechtelijke kosten
verschuldig, zijnde 15% met en minimum van € 50,00, te berekenen
over de hoofdsom vermeerderd met de rente. Verder kunnen bij
overschrijding van de termijn de leveringen van de Titels worden
gestaakt, zonder voorafgaande in kennisstelling van de
Wederverkoper.
3. Reclamaties met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen
8 dagen na factuurdatum aan de Uitgever te worden gericht.
Reclamaties leiden niet tot uitstel van betaling. Verrekening is niet
toegestaan.
4. Indien de Wederverkoper een betalingsachterstand heeft, is de
Uitgever gerechtigd een vooruitbetaling dan wel een directe
betaling bij levering van de Titels te eisen.
Artikel 8 Duur van de overeenkomst

De Leveringsovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk een bepaalde tijd zijn
overeengekomen.
Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

1. Opzegging van de Leveringsovereenkomst kan schriftelijk of telefonisch plaats vinden met inachtneming van een opzegtermijn van
een maand.
2. De Uitgever is gerechtigd de Leveringsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Wederverkoper:
- handelt in strijd met de Leveringsovereenkomst en/of de
Algemene Voorwaarden Losse Verkoop;
- surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, komt
te overlijden, onder curatele wordt gesteld of anderszins in zijn
handelingsbekwaamheid wordt beperkt;
- overgaat tot (gehele of gedeeltelijke) staking of overdracht van
een Verkooppunt;
- conform het bepaalde in artikel 5 lid 4 van deze voorwaarden
door de Losse Verkoop schade veroorzaakt aan dan wel afbreuk
doet aan de reputatie, het merk, de naam en/of het aanzien
van de Titels dan wel de Uitgever.
3. De Wederverkoper is verplicht de Uitgever terstond te informeren
indien de eigendomssituatie wijzigt en de Uitgever is gerechtigd de
Leveringsovereenkomst in dat geval te beëindigen.
Artikel 10 Overmacht

5. Is de ingevulde Retourstaat niet, niet correct, of niet tijdig ontvangen dan zal de Wederverkoper een factuur ontvangen over
de totale hoeveelheid geleverde Titels (zie artikel 6.2 en 6.1).

1. Met overmacht wordt bedoeld elke van partijen onafhankelijke,
onvoorzienbare situatie waardoor nakoming van de Leveringsovereenkomst door één van de partijen redelijkerwijs niet meer kan
worden verlangd.

6. Tenzij anders is afgesproken met de Uitgever zullen onverkochte
Titels worden gecrediteerd op de eerstvolgende factuur van de
Uitgever aan de Wederverkoper.

2. Indien de overmacht van tijdelijke aard is, hebben partijen het
recht de uitvoering van de Leveringsovereenkomst tijdelijk op te
schorten totdat de overmachtsituatie is beëindigd.

7. In ieder geval voor afloop van ieder kalenderkwartaal en in
voorkomende gevallen ontvangt de Wederverkoper van de
Uitgever een formulier waarop de aantallen ingenomen Waardecheques per Titel dienen te worden ingevuld. Het formulier dient
tezamen met de Waardecheques naar de Uitgever te worden
verzonden en wordt op kwartaalbasis verwerkt en gecrediteerd
tegen de in de betreffende periode geldende consumentenprijs,
tenzij anders is overeengekomen.
De verzending geschiedt op risico van de Wederverkoper. Alleen
Waardecheques die binnen de daarvoor aangegeven termijn zijn
ingeleverd, worden gecrediteerd. Wijzigingen aan het formulier,
gebruik van niet originele formulieren, onjuiste of onleesbare notatie en fraude kunnen de opgave ongeldig maken. De Uitgever is
gerechtigd in deze situatie niet tot vergoeding over te gaan.

3. Wanneer de overmacht van blijvende aard is, kunnen partijen een
regeling treffen aangaande de ontbinding van de Leveringsovereenkomst en de gevolgen daarvan.

8. De geldigheidsduur van Waardecheques die door de Uitgever
zijn uitgegeven zijn beperkt. Deze duur is opgenomen op de
Waardecheques van de verschillende Titels. De ingenomen Waar-

4. Voor beide partijen geldt dat zij verplicht zijn elkaar onmiddellijk
over een overmachtsituatie te informeren.
Artikel 11 Toepasselijk recht en forum

1. Op de Leveringsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden
Losse Verkoop is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd
kennis te nemen van rechtsgangen als gevolg van geschillen
voortvloeiende uit de Leveringsovereenkomst en bepalingen als
genoemd in de Algemene Voorwaarden Losse Verkoop.
Rotterdam, augustus 2018

