
Algemene voorwaarden van  

Driehoekbuitenreclame Benelux B.V. 

statutair gevestigd te Tilburg. 
 

1. Algemeen 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

-  Driehoekbuitenreclame: 

Driehoekbuitenreclame Benelux B.V. 

te Tilburg, ingeschreven in het 

handelsregister van Kamer van 

Koophandel en Fabrieken voor 

Brabant, onder inschrijfnummer 

18044724; 

- opdrachtgever: degene die krachtens 

de met Driehoekbuitenreclame 

gesloten overeenkomst objecten 

gebruikt voor reclame-uitingen; 

- reclame-uiting: vorm en inhoud van de 

communicatie. 

 

2. Toepassing 

Op alle transacties met Driehoekbuitenreclame, 

waaronder verhuur en/of levering van goederen, 

aannemingsovereenkomsten en verrichtingen 

van diensten, zijn de onderhavige Algemene 

Voorwaarden van toepassing voor zover daar 

door Driehoekbuitenreclame  bij afzonderlijke 

overeenkomst niet van wordt afgeweken. 

Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever 

zijn zonder uitdrukkelijke instemming niet van 

toepassing. Aan eventuele overeengekomen 

afwijkingen van deze voorwaarden kan de 

wederpartij geen rechten voor toekomstige 

overeenkomsten ontlenen. 

 

3. Offertes, opties en overeenkomsten 

Alle offertes en opties zijn vrijblijvend. Een 

overeenkomst wordt door 

Driehoekbuitenreclame bevestigd door 

toezending van een door opdrachtgever te 

ondertekenen orderbevestiging. Alle offertes 

en opties worden bevestigd onder voorbehoud 

van gemeentelijke toestemming en 

prijswijzigingen. Indien opdrachtgever niet 

voor zichzelf reclame maakt (bijvoorbeeld 

reclamebureaus) moet in de overeenkomst de 

naam van de adverteerder wiens reclame-uiting 

het betreft worden vermeld.  

De wederpartij dient de orderbevestiging goed 

te bestuderen. Indien zij zich op bepaalde 

punten niet met de orderbevestiging kan 

verenigen, dient zij dit Driehoekbuitenreclame 

schriftelijk binnen 3 dagen te berichten. Indien 

de wederpartij binnen de genoemde termijn van 

3 dagen na de datum van orderbevestiging niet 

te kennen heeft gegeven het met de inhoud van 

de orderbevestiging niet eens te zijn, worden de 

op de orderbevestiging vermelde gegevens 

geacht juist te zijn en is de opdrachtgever 

gehouden tot prestatie. Aan het bovenstaande 

wordt niet afgedaan indien de wederpartij de 

kopie orderbevestiging niet ondertekend aan 

Driehoekbuitenreclame retourneert. De 

opdrachtgever dient op opties die door 

Driehoekbuitenreclame worden afgeroepen 

binnen een termijn van 24 uur te beslissen of de 

optie wordt omgezet in een overeenkomst. Na 

deze termijn vervalt de optie. 

Driehoekbuitenreclame heeft het recht opties, 

offertes en overeenkomsten tussentijds te 

beëindigen in geval Driehoekbuitenreclame om 

welke reden dan ook, de exploitatierechten voor 

de ingevolge deze opties, orders en 

overeenkomsten verliest. In geval dergelijke 

situatie zich voordoet, zal 

Driehoekbuitenreclame de opdrachtgever direct 

op de hoogte stellen. Indien de datum waarop 

Driehoekbuitenreclame haar exploitatierecht 

verliest nog enige ruimte toestaat om ten 

opzichte van de opdrachtgever een 

opzegtermijn in acht te nemen, dan zal 

Driehoekbuitenreclame de resterende termijn 

die haar is gegeven als opzegtermijn in acht 

nemen. Bij het ontbrekend daarvan kan 

Driehoekbuitenreclame de overeenkomst met 

onmiddellijke ingang beëindigen.  

 

4. Huurprijs 
De opdrachtgever is het overeengekomen 

huurbedrag bij vooruitbetaling, te weten 

uiterlijk 14 dagen voor aanvang van een 

campagne, verschuldigd voorafgaande aan elke 

periode waarvoor de huurovereenkomst geldt.   

 

5. Annulering 
Indien de opdrachtgever de overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk intrekt is de 

opdrachtgever 5% van het betreffende 

orderbedrag verschuldigd wegens 

administratiekosten. Aanvragen voor 

verplaatsingen en annuleringen dienen te allen 

tijde schriftelijk plaats te vinden. Indien 

Driehoekbuitenreclame een annulering 

ontvangt in de periode van tien weken tot zes 

weken voor de ingangsdatum van de 

overeenkomst, dan is de opdrachtgever naast 

de hierboven genoemde administratiekosten 

van 5% ook 10% over het gehele orderbedrag 

verschuldigd. Annuleringskosten worden 

berekend op 30% van het overeengekomen 

huurbedrag indien de annulering binnen zes 

weken, doch langer dan vier weken voor de 

ingangsdatum van de overeenkomst 

plaatsvindt. Annuleringskosten worden 

berekend op 50% van het overeengekomen 

huurbedrag indien de annulering binnen vier 



weken, doch langer dan drie weken voor de 

ingangsdatum van de overeenkomst 

plaatsvindt. De annuleringskosten bedragen 

75% van het overeengekomen huurbedrag 

indien de annulering binnen drie weken, doch 

langer dan twee weken voor de ingangsdatum 

van de overeenkomst plaatsvindt. De 

annuleringskosten bedragen 100 % van het 

overeengekomen huurbedrag indien de 

annulering binnen twee weken voor de 

ingangsdatum van de overeenkomst 

plaatsvindt. Bij annulering is de opdrachtgever 

naast bovenstaande percentages voor 

annuleringskosten 5% administratiekosten 

verschuldigd. Opdrachtgever is te allen tijde 

verplicht eventuele leges- en precariokosten bij 

annulering te betalen.  Indien 

Driehoekbuitenreclame van de opdrachtgever 

de opdracht heeft gekregen om 

affichemateriaal te drukken en het 

productieproces reeds is gestart dan wel is 

afgerond, dan zal Driehoekbuitenreclame de 

productiekosten overeenkomstig het 

geoffreerde bedrag voor de volledige 100% in 

rekening brengen. 

 

6. Prijsaanpassingen 
Is de overeenkomst aangegaan voor een 

periode langer dan 1 jaar dan dient 

opdrachtgever rekening te houden met een 

jaarlijkse prijsaanpassing, gebaseerd op het 

prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 

zoals dat door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek zal worden vastgesteld voor het 

kalenderjaar, voorafgaande aan de 

ingangsdatum van de nieuwe vergoeding. 

Tussentijdse prijsverhogingen die hoger zijn 

dan de jaarlijkse prijsaanpassingen, zullen twee 

maanden voor expiratiedatum door 

Driehoekbuitenreclame aan opdrachtgever 

worden doorgegeven. Opdrachtgever is 

gerechtigd tot 30 dagen voor expiratiedatum de 

overeenkomst te verbreken op grond van 

bovengenoemde extra prijsaanpassing. 

 

7. Aanlevering te verwerken 

affichemateriaal  

Indien opdrachtgever kant en klaar te 

verwerken affichemateriaal aanlevert, dient de 

opdrachtgever er voor te zorgen dat het juiste 

aantal op de uiterste aanleverdatum bij 

Driehoekbuitenreclame wordt aangeleverd om 

een tijdige plaatsing te kunnen garanderen. De 

uiterste aanleverdatum wordt vermeld op de 

opdrachtbevestiging. De opdrachtgever zal 

eventuele aanvullende instructies bij 

Driehoekbuitenreclame opvragen en opvolgen. 

Bij aanlevering na deze datum is plaatsing niet 

gegarandeerd.  

Indien materiaal te laat wordt aangeleverd, 

zodanig dat dit consequenties heeft voor het 

tijdig uitvoeren van de overeenkomst en 

prestatie, zal eventuele financiële schade te 

allen tijde voor rekening zijn van 

opdrachtgever. Hieronder vallen tevens 

uitdrukkelijk eventuele te maken kosten 

verbandhoudend met extra te leveren 

inspanningen om alsnog presteren mogelijk te 

maken. 

De opdrachtgever is gehouden naast het voor 

de overeengekomen prestatie benodigde 

materiaal tevens een voor desbetreffende 

prestatie redelijke extra hoeveelheid van 10% 

voor proeven, inschiet e.d. te leveren. Onze 

bevestiging voor ontvangst van het materiaal 

of de producten houdt niet in de erkenning dat 

voldoende of de op de vervoersdocumenten 

opgenomen hoeveelheid is ontvangen. 

Driehoekbuitenreclame is niet gehouden de 

van de opdrachtgever ontvangen zaken 

voorafgaande aan de verwerking op de 

geschiktheid hiertoe te onderzoeken. 

De wederpartij dient al het 

advertentiemateriaal dat benodigd is voor de 

advertentie rechtstreeks aan 

Driehoekbuitenreclame te zenden. Indien het 

door de wederpartij te leveren 

advertentiemateriaal bestemd is voor 

verschillende steden of campagneperioden, dan 

wel het advertentiemateriaal bestaat uit 

verschillende campagne-uitingen, dan is de 

wederpartij verplicht om het 

advertentiemateriaal gescheiden en voorzien 

van schriftelijke instructie met betrekking tot 

de plaatsingsperiode en / of gemeente aan te 

leveren. De wederpartij dient bij reservering 

van een campagneperiode eventuele 

bijzonderheden met betrekking tot het te 

plaatsen advertentiemateriaal schriftelijk te 

bevestigen. Indien de wederpartij niet aan kan 

tonen dat het advertentiemateriaal door 

Driehoekbuitenreclame uiterlijk op de in de 

opdrachtbevestiging vermelde datum of indien 

het een wijziging betreft op de door 

Driehoekbuitenreclame in de bevestiging van 

deze wijziging genoemde datum is ontvangen, 

is het risico van eventuele zet- en drukfouten 

voor rekening van de wederpartij. Bij een 

geschil over tijdige ontvangst berust de 

bewijslast bij de wederpartij. 

 

Bijzondere bepalingen productie drukwerk 

Zet- of andere proeven 

De opdrachtgever is gehouden de door hem al 

dan niet op zijn verzoek van 



Driehoekbuitenreclame ontvangen zet-, of 

andere proeven zorgvuldig op fouten en 

gebreken te controleren en deze binnen 24 uur 

gecorrigeerd of goedgekeurd aan 

Driehoekbuitenreclame  terug te zenden. 

Goedkeuring van de proeven door de 

opdrachtgever geldt als erkenning dat 

Driehoekbuitenreclame de aan de proeven 

voorafgegane werkzaamheden juist heeft 

uitgevoerd.  Driehoekbuitenreclame is niet 

aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en 

gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de 

door de opdrachtgever goedgekeurde of 

gecorrigeerde proeven. 

 

Aanlevering reproductiemateriaal 

De opdrachtgever dient reproductiemateriaal 

(computerbestanden op cd-rom) aan te leveren 

conform de door Driehoekbuitenreclame 

gehanteerde aanleverspecificatie. Door 

opdrachtgever aangeleverde  

reproductiematerialen, worden geacht te zijn 

gecontroleerd door opdrachtgever op fouten 

en/of onvolledigheden. Na aanlevering van het 

reproductiemateriaal zullen wij zonder 

daarover nog overleg te voeren overgaan tot 

vervaardigen van het drukwerk. Wij zijn niet 

gehouden het van de opdrachtgever ontvangen 

reproductiemateriaal voorafgaande aan de 

verwerking op de geschiktheid hiertoe te 

onderzoeken. 

 

Drukproeven worden uitsluitend op 

uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever 

vervaardigd. De kosten hiervan zijn altijd voor 

opdrachtgever. Indien de kleuren in het 

drukwerk middels gerasterde proceskleuren 

worden opgebouwd, wordt de opdrachtgever 

geacht te allen tijde een drukproef mee te 

leveren met het aangeleverde 

reproductiemateriaal. 

Driehoekbuitenreclame kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor het te kort schieten in de 

nakoming van de overeenkomst als dat zijn 

oorzaak vindt in buitengewone of in 

redelijkheid voor Driehoekbuitenreclame 

onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden 

voortvloeiend uit de aard van de door de 

opdrachtgever aangeleverde 

reproductiematerialen en evenmin als dat een 

gevolg is van afwijkingen tussen het 

aanvankelijk aan Driehoekbuitenreclame 

getoonde proef en het later door de 

opdrachtgever voor de oplage aangeleverde 

reproductiemateriaal.  

Indien opdrachtgever met 

Driehoekbuitenreclame is overeengekomen dat 

opdrachtgever reproductiemateriaal ter 

verwerking aan zal leveren, dient hij voor deze 

aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve 

van een normale planmatige productie als 

tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De 

opdrachtgever zal hiertoe de instructies van 

Driehoekbuitenreclame opvragen. Indien 

materiaal te laat wordt aangeleverd, zodanig 

dat dit consequenties heeft voor het tijdig 

produceren van het drukwerk door 

Driehoekbuitenreclame, zal eventuele 

financiële schade te allen tijde voor rekening 

zijn van opdrachtgever. Hieronder vallen 

tevens uitdrukkelijk eventuele te maken kosten 

verbandhoudend met extra te leveren 

inspanningen om tijdig produceren alsnog 

mogelijk te maken. 

 

8. Goedkeuring 

Reclame-uitingen worden bij twijfel over de 

inhoud van de uitingen door 

Driehoekbuitenreclame ter goedkeuring 

voorgelegd aan de gemeente waar deze 

reclame-uitingen dienen te worden 

aangebracht. De opdrachtgever blijft te allen 

tijde aansprakelijk met betrekking tot zijn 

reclame-uitingen. De goedkeuring van de 

gemeente kan mede gebaseerd zijn op 

richtlijnen van Burgemeester en Wethouders 

ten behoeve van de beoordeling op 

toelaatbaarheid van reclame op of aan een 

bouwwerk, zulks met het oog op de openbare 

ruimte. Driehoekbuitenreclame confirmeert 

zich aan de regelen van de Reclame Code 

Commissie. 

 

Niet-toerekenbare niet-nakoming 

In geval van niet-toerekenbare niet-nakoming 

aan onze zijde wordt de uitvoering van de 

overeenkomst opgeschort zolang als de 

overmacht toestand Driehoekbuitenreclame de 

uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd 

onze bevoegdheid de overeenkomst zonder 

rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk 

geval de wederpartij slechts gehouden is tot het 

betalen van een in verhouding tot de totale 

contractsprijs evenredig bedrag voor het door 

Driehoekbuitenreclame reeds gepresteerde. 

 

Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt 

verstaan elke van onze wil onafhankelijke 

omstandigheid, die nakoming van de 

overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, 

alsmede voor zover daaronder niet reeds 

begrepen, vandalisme, brand, staking, 

uitsluitingen, ziekte van onvervangbare 

werknemers, sabotage, onlusten, oproer, 

mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van 



oorlog, staat van beleg, stremming van het 

verkeer en maatregelen van overheidswege. 

 

9. Leveringstermijnen 

Als leveringstermijn zal gelden de termijn 

zoals deze tussen Driehoekbuitenreclame en de 

opdrachtgever is overeengekomen, waarbij 

geldt dat de opgegeven termijn een opgave is 

bij benadering. Bij overschrijding van deze 

termijnen, mits niet langer dan 12 uur, zal de 

opdrachtnemer geen recht hebben op 

vergoeding van kosten, schaden in de breedste 

zin van het woord of de mogelijkheid om de 

overeenkomst te ontbinden. Als tijdstip van 

levering geldt het moment waarop de te 

plaatsen reclameborden of goederen het 

magazijn of werkplaats verlaten. 

 

10. Plaatsing 

Tenzij bij overeenkomst anders is 

overeengekomen, zal het vervaardigen, 

plaatsen, onderhouden, vervangen en 

verwijderen van reclame-uitingen door 

Driehoekbuitenreclame, voor rekening van de 

opdrachtgever geschieden, dit echter met 

inachtneming van de voorschriften van de 

gemeente waarbinnen de reclame-uitingen 

dienen te worden aangebracht. De reclame-

uitingen worden geplaatst met inachtneming 

van plaatselijke verordeningen en 

aanwijzingen van politie of andere ter plaatse 

bevoegde instanties. 

Het is opdrachtgever zonder uitdrukkelijke 

toestemming van Driehoekbuitenreclame 

nimmer toegestaan wijzigingen aan te brengen 

op de door Driehoekbuitenreclame geplaatste 

reclame-uitingen. Driehoekbuitenreclame is 

niet aansprakelijk indien afficheborden op last 

van de gemeente verwijderd dan wel verplaatst 

moeten worden.  

 

11. Betaling 
Door Driehoekbuitenreclame verzonden 

facturen dienen door de opdrachtgever binnen 

14 dagen na ontvangst van de factuur – doch in 

elk geval uiterlijk 14 dagen vóór plaatsing –te 

worden voldaan, zonder beroep of compensatie 

en zonder aftrek van enige korting. Over te 

betalen gemeentelijke kosten zoals leges- of 

precariokosten zal nimmer korting worden 

doorberekend. Indien de betalingstermijn 

wordt overschreden dan zal opdrachtgever van 

rechtswege in gebreke zijn, zonder dat 

daarvoor een aanmaning of sommatie nodig is. 

 

Extra werkzaamheden ten aanzien van de 

plaatsing(en) of door Driehoekbuitenreclame te 

verzorgen drukwerk c.q. overige levering van 

goederen of diensten dient eveneens bij 

vooruitbetaling te worden voldaan binnen 14 

dagen na ontvangst van een factuur.  

 

Bij opdrachten met vooruitbetaling wordt de 

opdracht niet uitgevoerd indien de 

betalingstermijn is overschreden onverminderd 

de verschuldigdheid van het totale 

orderbedrag. 

 

Iedere betaling van de wederpartij strekt 

primair ter voldoening van de door haar 

verschuldigde rente, alsmede de gerechtelijke 

en buitengerechtelijke kosten, zoals deze zijn 

bepaald in de volgende artikelen en wordt 

daarna in mindering gebracht op de oudste 

openstaande vordering.  

 

12. Overschrijding betalingstermijn en 

rente 

Bij overschrijding van de in artikel 11 

genoemde betalingstermijn wordt een rente 

verschuldigd van twee procent per maand of 

gedeelte daarvan. Alle kosten welke door 

Driehoekbuitenreclame worden gemaakt om 

tot incasso van de door de opdrachtgever uit de 

overeenkomst verschuldigde bedragen te 

geraken, komen voor rekening van de 

opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht 

deze bij eerste aanmaning te voldoen.  

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 

kosten welke Driehoekbuitenreclame moet 

maken in verband met de niet-

nakoming/tekortkoming van de opdrachtgever 

zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

Hieronder vallen kosten die door 

Driehoekbuitenreclame gemaakt moeten 

worden voor declaraties van advocaten en 

procureurs zowel in als buiten rechte, ook voor 

zoveel zij door de rechter geliquideerde 

bedragen te boven gaan, kosten voor 

zaakwaarnemers, deurwaarders en 

incassobureaus. Ingeval van niet tijdige 

betaling zullen de incassokosten tenminste 

15% van het in te vorderen bedrag zijn met een 

minimum van € 250,-. 

 

13. Uitsluiting van aansprakelijkheid 

Onder de navolgende omstandigheden 

aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor 

welke schade dan ook, hoe dan ook genaamd: 

- indien door geweld en/of vandalisme 

of reclame-uitingen worden 

verwijderd, vernield of beschadigd; 

- indien de reclame-uitingen niet, of zo 

goed als niet zichtbaar zijn 

bijvoorbeeld in verband met het 

afsluiten en/of opbreken van wegen of 



weggedeelten waar die reclame-

uitingen zijn geplaatst; 

- indien de reclame-uitingen voor 

opdrachtgever niet de gewenste 

commerciële effecten sorteren; 

- indien de reclame-uitingen niet (meer) 

zichtbaar zijn vanwege 

weersomstandigheden; 

- indien de vereiste goedkeuring door de 

gemeente, waarbinnen de reclame-

uitingen dienen te worden aangebracht 

wordt onthouden of ingetrokken; 

- indien zich omstandigheden voordoen 

die redelijkerwijs door 

Driehoekbuitenreclame niet te 

voorzien waren op grond waarvan 

redelijkerwijs ook niet verwacht kan 

worden dat wij daar rekening mee 

houden en op grond waarvan de 

reclame-uitingen niet tot het beoogde 

resultaat leiden, dit laatste in de 

ruimste zin van het begrip. 

Tevens leidt geen van bovenstaande gevallen 

tot ontbinding van de overeenkomst tussen 

Driehoekbuitenreclame en opdrachtgever. 

 

14. Begrenzing aansprakelijkheid 

Indien wij te eniger tijd aansprakelijk mochten 

blijken dan is deze aansprakelijkheid in 

financiële zin begrensd tot de hoogte van het 

factuurbedrag dat met de onderhavige 

transactie is gemoeid. Wij aanvaarden derhalve 

geen enkele aansprakelijkheid voor 

gevolgschade. 

 

15. Vrijwaring 

Opdrachtgever is uit hoofde van de 

overeenkomst verplicht 

Driehoekbuitenreclame te vrijwaren voor alle 

aanspraken uit hoofde van claims die tegen 

Driehoekbuitenreclame mochten worden 

ingesteld op grond van de vorm en inhoud van 

de reclame-uiting. De opdrachtgever is zelf 

volledig verantwoordelijk voor tekst, vorm en 

inhoud van de affiches.  De opdrachtgever is 

uit hoofde van de overeenkomst verplicht 

Driehoekbuitenreclame te vrijwaren voor 

aansprakelijkheid uit hoofde van een door 

Driehoekbuitenreclame gepleegde 

onrechtmatige daad, welke het gevolg zou zijn 

van één of meerdere door 

Driehoekbuitenreclame geplaatste 

reclameborden. 

 

16. Weigering 

Driehoekbuitenreclame heeft te allen tijde het 

recht om de uitvoering van een opdracht te 

weigeren indien de tekst, vorm of inhoud van 

de affiches, dan wel een zakelijk geschil met 

de opdrachtgever - of een partij die namens 

deze opdrachtgever in haar belang handelt-, 

zulks door Driehoekbuitenreclame te 

beoordelen, daartoe aanleiding geeft. 

 

17. Wanbetaling 

Indien opdrachtgever met de nakoming van 

één of meer van de bepalingen van de met 

Driehoekbuitenreclame gesloten overeenkomst 

en de daarbij behorende Algemene 

Voorwaarden 

- in gebreke blijft; 

- danwel in staat van faillissement wordt 

verklaard; 

- danwel surséance van betaling wordt 

verleend; 

- danwel onder curatele wordt gesteld; 

- danwel komt te overlijden; 

- danwel (wanneer het een 

rechtspersoon betreft) wordt 

ontbonden, 

hebben wij, door het enkel plaatsgrijpen van 

één van de gemelde omstandigheden, het recht 

om te onzer keuze, zonder nadere 

aankondiging de overeenkomst te ontbinden, 

danwel aanvullende zekerheden te verlangen. 

 

18. Afwijkende voorwaarden 

Afspraken met en toezegging van onze 

medewerkers, welke afwijken van de 

onderhavige algemene voorwaarden zijn voor 

Driehoekbuitenreclame niet bindend, tenzij 

deze afspraken of toezeggingen schriftelijk 

door Driehoekbuitenreclame zijn bevestigd. 

 

19. Toepasselijke recht/rechtskeuze 

Op alle overeenkomsten met 

Driehoekbuitenreclame is uitsluitend het 

Nederlandse Recht van toepassing. Alle 

geschillen welke tussen 

Driehoekbuitenreclame en de opdrachtgever 

mochten ontstaan in verband met een tussen 

partijen gesloten overeenkomst, zullen, 

wanneer behorende tot de competentie van een 

Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie 

uitsluitend worden beslecht door de 

Arrondissementsrechtbank te Tilburg. 

 

20. Vindplaats 

Deze Algemene Voorwaarden zijn 

gedeponeerd ten kantore van de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken te Tilburg. 


