
 

Algemene CME Voorwaarden 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding (offerte) van Stichting 

BullitCountry info en Agenda zijnde het CME KVK 17210166. Gevestigd aan de Deltaweg 117, 5709AA 

Helmond 06-10469171 editor@countrymagazineeurope.com  

(hierna genoemd als "CME ") en iedere overeenkomst tussen CME en de partij die ter zake van een 

door CME georganiseerd evenement (hierna: “het evenement”) als sponsor, partner of supplier zal 

optreden (hierna: genoemd als de "klant"). De toepasselijkheid van eventuele algemene 

voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

 

 

Artikel 1 Totstandkoming en einde overeenkomst 

1.1 - Het aanbod is de schriftelijk (waaronder ook elektronisch) gedane aanbieding (offerte) van het 

CME (st.BullitCountry info)  aan de klant. Zolang het aanbod nog niet is aanvaard of onverwijld na 

aanvaarding, is het CME gerechtigd om het aanbod inhoudelijk aan te passen of te herroepen. 

1.2 - Een overeenkomst tussen CME en de klant komt tot stand op het moment dat CME de 

schriftelijke(waaronder ook elektronische) of mondelinge aanvaarding van haar offerte heeft 

ontvangen van de klant. Door de klant eenzijdig aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het 

aanbod van het CME maken eerst deel uit van de overeenkomst, nadat deze wijzigingen schriftelijk 

door het  CME zijn aanvaard.  

1.3 - Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, eindigt een sponsorovereenkomst van rechtswege 

en derhalve zonder dat enige opzegging vereist is na afloop van het sponsor boekjaar.  

1.4 - De overeenkomst eindigt wanneer cliënt inmengt op welke wijze dan ook mbt magazine-email- 

sociale media vermeldingen, dan wel ook in organisatie van het CME 

1.5 - Klant zal iedere sponsoruiting ter zake van het evenement steeds doen in overleg met- en 

conform de aanwijzingen van het CME. 

1.6 - Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het CME gerechtigd om naast de klant andere 

sponsors voor het magazine / website / sociale media  aan te trekken. 

1.7 – Elke aanlevering /vermelding en/ of wijziging met betrekking tot, plaatsing van het sponsor  

logo en daar onderliggende website URL, word aangeleverd tijdig en minimaal een week voor uitgave 

magazine door klant. 

1.8 – Aanlevering van het  door de klant aangeleverde ,sponsor logo / URL worden op volgorde van 

binnenkomst geplaatst. 

1.9 – Wijzigingen van sponsor logo`s en of website URL’s dient door klant tijdig worden doorgegeven. 

Dan wel vijf dagen voor uitgave van magazine. Het CME is op geen enkele wijze aansprakelijk voor 

onjuiste vermeldingen die niet of niet tijdig zijn doorgegeven door klant. 

 

Artikel 2 – Vergoeding en betaling 

2.1 - Alle tussen CME en de klant overeengekomen vergoedingen zijn inclusief BTW 

2.2 - Het CME heeft daarnaast geen BTW plicht 

2.3 - Tenzij schriftelijke anders overeengekomen, dient de betaling van de vergoeding uiterlijk 1 (één) 

week voor de datum van uitgave volgende magazine  volledig door het  CME te zijn ontvangen. 

2.4 - De klant heeft geen recht op opschorting, korting, dan wel aftrek of verrekening met een 

vordering welke 

de klant op CME heeft of meent te hebben.  

2.5 - Betalingen door de klant gedaan in de periode dat zij in verzuim is, strekken in de eerste plaats 

tot voldoening van (buiten)gerechtelijke kosten en de overeengekomen verschuldigde rente. 

2.6 – De klant gaat de overeenkomst  aan voor 1 jaar na datum van betaling, en word NIET 

automatisch verlengt door het CME. 

2.7 – Indien de betaling voldaan is gaat klant automatisch akkoord, met in de genoemde artikelen ( 1 

t/m 5 )in dit schrijven. 
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Artikel 3 - Aansprakelijkheid 

3.1 - CME is jegens klant of evenement bezoeker niet aansprakelijk voor enige schade van de klant als 

gevolg van de uitvoering van deze overeenkomst, dan wel aan zaken van de klant of personen of hun 

zaken die vanwege de klant aanwezig zijn op de locatie van een  evenement, behoudens voor zover 

deze schade door opzet of grove schuld van CME is veroorzaakt. De klant vrijwaart het CME tegen 

alle aanspraken van derden. 

3.2 - De klant is aansprakelijk en vrijwaart het CME van aanspraken van derden voor zover deze 

betrekking hebben op schade veroorzaakt door personen, c.q. zaken die vanwege de klant op de 

locatie aanwezig zijn. 

 

 

Artikel 4 - Overdracht 

Klant is niet gerechtigd om zijn rechten, belangen en/of verplichtingen uit hoofde van de 

sponsorovereenkomst over te dragen aan derden, behoudens na de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van het CME.  

 

Artikel 5 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

5.1 - Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

5.2 - Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van enige overeenkomst tussen het CME 

en de klant, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 
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