ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN TALPA RADIO HOLDING B.V.
Artikel 1 – Definities

nieuwe opdrachten door Leverancier na wijziging van de Algemene Inkoopvoorwaarden wordt Leverancier geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

In deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Inkoopvoorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden;

Artikel 3 – Offertes

Diensten: alle op basis van de Overeenkomst door Leverancier aan
Talpa Radio te leveren diensten alsmede daardoor tot stand gekomen voortbrengselen;

3.1

Een Offerte dient overeen te stemmen met de Algemene Inkoopvoorwaarden en de overige in de Offerteaanvraag opgenomen voorwaarden en specificaties. Indien Leverancier een
alternatief wenst aan te bieden, dient dit met zoveel woorden
en separaat in de Offerte te zijn opgenomen.

3.2

Een Offerte dient inzicht te geven in afwijkingen en/of specifieke kenmerken van de te leveren Prestatie, waarvan Leverancier weet of behoort te weten dat deze voor Talpa Radio van
belang zijn.

3.3

De Offerte dient melding te maken van alle eventuele reeds bestaande (leverings-)verplichtingen van Leverancier jegens
Talpa Radio. Bij gebreke daarvan heeft Talpa Radio het recht al
haar verplichtingen jegens Leverancier met onmiddellijke ingang op te schorten en/of, indien sprake is van eenzelfde Prestaties, eventuele verschillen in prijsstelling met terugwerkende
kracht te verrekenen of op Leverancier te verhalen.

3.4

Offertes van Leverancier zijn ten minste zes maanden geldig, te
rekenen vanaf de datum waarop de Offerte Talpa Radio heeft
bereikt en kunnen tussentijds niet worden herroepen.

3.5

De ten behoeve van een Offerte door Leverancier gemaakte
kosten worden niet vergoed door Talpa Radio.

Leverancier: de partij met wie Talpa Radio een Overeenkomst sluit;
Leveringen: de door Leverancier op basis van een Overeenkomst aan
of ten behoeve van Talpa Radio te leveren zaken;
Offerte: de bij Talpa Radio ingediende aanbieding van een Leverancier naar aanleiding van een Offerteaanvraag;
Offerteaanvraag: aanvraag van Talpa Radio bij Leverancier tot het
toezenden van een Offerte;
Overeenkomst: elke schriftelijke overeenkomst op grond waarvan
Talpa Radio Leveringen en/of Diensten afneemt van Leverancier;
Prestatie(s): de door Leverancier te verrichten Leveringen en/of te
leveren Diensten;
Talpa Radio: Talpa Radio Holding B.V. handelend onder de naam
Talpa Radio, gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum aan de
Bergweg 70 (1217 SC), alsmede ieder van haar werkmaatschappijen
en dochtermaatschappij(en) van laatstgenoemden.
Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en
maken integraal onderdeel uit van alle aanbiedingen, Offertes
en Overeenkomsten met Leverancier.

4.1

2.2

Toepasselijkheid van enige (algemene) voorwaarden van de Leverancier wordt expliciet van de hand gewezen, tenzij partijen
dit schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Talpa Radio is gerechtigd om op elk moment vóór ondertekening van de Overeenkomst af te zien van het aangaan van de
Overeenkomst en zonder opgaaf van redenen. Talpa Radio zal
geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen,
dan wel verplicht te zijn alsnog een Overeenkomst te sluiten.

4.2

Talpa Radio is slechts gebonden aan een Overeenkomst die
schriftelijk tot stand is gekomen en is ondertekend door twee
bevoegde vertegenwoordigers van Talpa Radio.

2.3

Door het sluiten van een Overeenkomst met Talpa Radio aanvaardt Leverancier deze Algemene Inkoopvoorwaarden.

2.4

Indien één of meer afzonderlijke bepalingen in deze Algemene
Inkoopvoorwaarden of in de Overeenkomst tussen Talpa Radio
en Leverancier ongeldig blijken te zijn, zullen de overige bepalingen van de Algemene Inkoopvoorwaarden, alsmede die van
de Overeenkomst waarvan de Algemene Inkoopvoorwaarden
deel uitmaken, van kracht blijven. Partijen treden in overleg
teneinde een of meer nieuwe bepalingen overeen te komen,
waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

2.5

4.3 Alle handelingen die Leverancier verricht voorafgaand aan de
totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Leverancier.
Artikel 5 – Tarief, facturering en betaling

Talpa Radio heeft het recht deze Algemene Inkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Tenzij anders aangegeven, treden de
gewijzigde Algemene Inkoopvoorwaarden in werking op de datum waarop ze worden gepubliceerd op www.talparadio.nl.
Met ingang van bedoelde datum zijn de gewijzigde Algemene
Inkoopvoorwaarden tevens automatisch van toepassing op alle
reeds lopende Overeenkomsten. Met het aanvaarden van
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5.1

Het overeengekomen tarief staat vast gedurende de looptijd
van de Overeenkomst, inclusief alle kosten en lasten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.

5.2

De facturatie geschiedt in één termijn na levering van de overeengekomen Prestatie(s), tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

5.3

Facturen worden geadresseerd aan de desbetreffende entiteit,
gelegen aan de Bergweg 70 (1217 SC), te Hilversum, onder duidelijke vermelding van intern contactpersoon, budgetcode, en
(op verzoek van Talpa Radio) een projectcode. Facturen die niet

aan de bovengenoemde specificaties voldoen worden niet
door Talpa Radio in behandeling genomen.
5.4

Facturen dienen bij voorkeur per e-mail gestuurd te worden
naar het e-mailadres behorende bij de betreffende entiteit: inkoopfactuur@538.nl; inkoopfactuur@radio10.nl; inkoopfactuur@skyradio.nl; inkoopfactuur@radioveronica.nl; inkoopfactuur.bergweg@talpanetwork.com.

5.5

Betaling van facturen door Talpa Radio vindt plaats binnen 30
dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders overeengekomen. Overschrijding van een betalingstermijn door Talpa Radio
geeft Leverancier niet het recht de te leveren Prestatie(s) op te
schorten, dan wel te beëindigen, noch is Talpa Radio als gevolg
daarvan aan Leverancier (wettelijke) rente verschuldigd.

Artikel 7 – Toerekenbare tekortkoming Leverancier
7.1

Indien de Leverancier niet, niet deugdelijk of niet binnen een
gestelde termijn presteert of anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, heeft Talpa Radio het recht de Overeenkomst tussentijds te beëindigen conform het bepaalde in artikel 8, dan wel
het recht nakoming te vorderen, een en ander onverminderd
het recht op vergoeding van de door Talpa Radio als gevolg van
de tekortkoming geleden schade.

7.2

In een geval als bedoeld in lid 1 van dit artikel 7 is Talpa Radio
gerechtigd eventuele aan Leverancier verschuldigde bedragen
te verrekenen met hetgeen zij uit hoofde van lid 1 van dit artikel 7 en/of artikel 10 van Leverancier te vorderen heeft.
Een tekortkoming kan Leverancier niet worden toegerekend indien sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. Indien sprake is van overmacht zal Leverancier dit direct aan
Talpa Radio melden. Onder overmacht wordt in ieder geval niet
verstaan onvoldoende beschikbaarheid of ziekte van personeel
en stakingen.

7.3
5.6

Talpa Radio is gerechtigd betaling van een factuur op te schorten indien zij de juistheid van een factuur betwist, dan wel indien Leverancier enige verplichting uit de Overeenkomst niet
nakomt. Uit betaling van een factuur kan door Leverancier niet
worden afgeleid dat Talpa Radio de geleverde Prestatie onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd.

5.7

Talpa Radio is te allen tijde gerechtigd de door Leverancier verzonden facturen door een door Talpa Radio aan te wijzen registeraccountant op inhoudelijke juistheid te laten controleren.
Leverancier verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt. De controle is vertrouwelijk en strekt zich
niet verder uit dan voor het verifiëren van de facturen is vereist. De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk
aan beide partijen uit. De kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van Talpa Radio, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factu(u)r(en) niet juist
dan wel onvolledig is/zijn, in welk geval bedoelde kosten voor
rekening van Leverancier komen.

7.4

5.8

Artikel 8 – Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst
8.1

Indien Leverancier na ingebrekestelling door Talpa Radio waarbij hem een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering
van de tekortkoming - toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst is
Talpa Radio gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekend
schrijven tussentijds te beëindigen. Geen ingebrekestelling is
vereist indien Talpa Radio redelijkerwijs kan voorzien dat Leverancier niet alsnog (tijdig) kan nakomen dan wel indien Leverancier een fatale termijn overschrijdt, in welke gevallen de betreffende Prestatie(s) onmiddellijk opeisbaar is/zijn. Talpa Radio is in een dergelijk geval slechts gehouden de geleverde en
aantoonbare bruikbare Prestaties en de hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten aan Leverancier naar rato te vergoeden
en is niet gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

8.2

Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is Talpa Radio te
allen tijde gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden te beëindigen, desnoods zonder opgave van redenen. In dat geval is Talpa Radio verplicht aan Leverancier te vergoeden:
a) de geleverde en aantoonbaar bruikbare Prestatie(s) naar
rato;
b) de in redelijkheid gemaakte kosten;
c) kosten voortvloeiend uit de eventueel door Leverancier ten
behoeve van de levering van de Prestatie reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden.
Talpa Radio is jegens Leverancier in verband met de beëindiging van de Overeenkomst op grond van dit artikel 8 lid 2 niet
gehouden tot het voldoen van andere kosten dan in dit artikel
8 lid 2 genoemd noch tot het voldoen van enigerlei schadevergoeding.

8.3

Talpa Radio is gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekend
schrijven met onmiddellijke ingang te beëindigen indien zich
aan de zijde van Leverancier in belangrijke mate een wijziging

Talpa Radio is te allen tijde gerechtigd aan Leverancier verschuldigde bedragen te verrekenen met eventuele opeisbare
vorderingen op Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 6 –Verplichtingen Leverancier
6.1

De door Leverancier te leveren Prestaties dienen te voldoen
aan;
a) de in de Overeenkomst vastgelegde voorwaarden en specificaties;
b) de verwachtingen die Talpa Radio ten aanzien van de eigenschappen, kwaliteit en betrouwbaarheid daarvan, alle
omstandigheden in aanmerking genomen, redelijkerwijs
mag hebben; en
c) de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst van toepassing zijnde algemeen geldende normen en wettelijke
voorschriften en besluiten van overheidswege.

6.2

Leverancier zal de Overeenkomst goed en zorgvuldig uitvoeren, zal de belangen van Talpa Radio naar zijn beste weten behartigen en zal de Prestaties naar beste kunnen en wetenschap
leveren.
Leverancier staat in voor de kwaliteit van diegene(n) die namens hem belast is/zijn met de uitvoering van de Overeenkomst.

6.3

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is elke in de Overeenkomst opgenomen termijn waarbinnen Leverancier dient
te presteren een fatale termijn.
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in de zeggenschap voordoet. Leverancier is verplicht een dergelijke (voorgenomen) wijziging tijdig aan Talpa Radio kenbaar
te maken.
8.4

Artikel 10 – Verzekering
10.1 Talpa Radio is gerechtigd van Leverancier en de door hem ingeschakelde derden te verlangen dat deze een passende verzekering afsluit ter dekking van de eventuele uit de Overeenkomst voorvloeiende prestaties en hiervan, indien nodig, bewijs te overleggen.

Ieder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te beëindigen indien sprake is van een overmacht situatie aan de zijde van de wederpartij, die meer dan
vijftien werkdagen heeft geduurd. Hetgeen reeds ingevolge de
Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar rato afgerekend,
zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn. De
in de eerste volzin genoemde termijn hoeft niet in acht te worden genomen indien redelijkerwijs niet te verwachten valt dat
de overmacht situatie binnen deze periode is opgeheven, dan
wel indien van de beëindigende partij niet kan worden gevergd
deze termijn in acht te nemen.

10.2 Aansprakelijkheid van Leverancier is niet beperkt tot het verzekerde bedrag.
10.3 Leverancier cedeert bij voorbaat alle aanspraken op uitkeringen uit de in het eerste lid bedoelde verzekering(en) aan Talpa
Radio.
Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten

8.5

Ieder der partijen heeft voorts het recht de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven te beëindigen
indien de wederpartij:
a) faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
b) surseance van betaling aanvraagt of surseance van betaling
wordt verleend;
c) geconfronteerd wordt met een executoriaal beslag op essentiële onderdelen van diens bedrijfsvoering die een belemmering kunnen vormen voor de uitvoering en nakoming van de Overeenkomst;
d) wordt ontbonden of anderszins ophoudt te bestaan.
Het voorgaande laat onverlet het recht van de beëindigende
partij op vergoeding van kosten en/of schade in welke vorm
dan ook.

11.1 Talpa Radio heeft het vrije, kosteloze en ongestoorde gebruik
van alle door Leverancier geleverde Prestaties.
11.2 Leverancier vrijwaart Talpa Radio voor aanspraken van derden
ter zake van inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten van
die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen, die voortvloeien uit de door Leverancier geleverde
Prestatie(s). Leverancier stelt Talpa Radio onverwijld schriftelijk
op de hoogte van het bestaan en de inhoud van dergelijke vordering(en).
Artikel 12 – Overdracht rechten en verplichtingen; derden

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
9.1

Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Talpa Radio
lijdt en die aan Leverancier kan worden toegerekend, waaronder maar niet beperkt tot schade ten gevolge van onrechtmatig
handelen van door Leverancier ingeschakelde derden.

9.2

Leverancier vrijwaart Talpa Radio voor eventuele aanspraken
van derden op vergoeding van schade zoals in lid 1 bedoeld.

9.3

Eventuele aansprakelijkheid van Talpa Radio jegens Leverancier is beperkt tot vergoeding van directe schade, tot maximaal
het op basis van de Overeenkomst in één kalenderjaar verschuldigde bedrag (exclusief btw) dan wel, indien geen sprake
is van een duurovereenkomst, de met de Overeenkomst gemoeide waarde ineens. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan:
a) de vergoeding (al dan niet naar rato) van de geleverde en
aantoonbaar bruikbare Prestatie(s);
b) de in redelijkheid door Leverancier gemaakte kosten, daaronder ook verstaan de kosten gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover Leverancier aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade in de zin van deze voorwaarden.

9.4

Aansprakelijkheid van Talpa Radio voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie
is te allen tijde uitgesloten.

9.5

Ieder der partijen is jegens de ander aansprakelijk voor de in
redelijkheid gemaakte kosten gemoeid met (buiten-) gerechtelijke procedures, waaronder tenminste begrepen de kosten van
rechtskundige bijstand, als gevolg van een toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatig handelen van die partij.

12.1 Leverancier is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen
uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan enige derde
over te dragen, te vervreemden of te bezwaren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Talpa Radio. Talpa Radio is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Leverancier blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst op hem rustende verplichtingen.
12.2 Talpa Radio is te allen tijde gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een aan
haar gelieerde onderneming.
Artikel 13 – Geheimhouding
13.1 Partijen verplichten zich, en allen die voor hen werkzaam zijn,
tot geheimhouding van alle informatie die hen in verband met
het uitbrengen van de Offerte en/of de uitvoering van de Overeenkomst wordt verschaft en waarvan zij moeten begrijpen dat
deze vertrouwelijk is. Partijen zullen de hen ter beschikking komende informatie slechts gebruiken in het kader van het uitbrengen van de Offerte en/of de uitvoering van de Overeenkomst.
13.2 Geen van beide partijen zal zonder schriftelijke toestemming
van de andere partij in publicaties of reclame-uitingen van de
Prestaties en/of van het bestaan van de Overeenkomst melding
maken. Het voorgaande is niet van toepassing indien een wettelijke plicht tot publicatie bestaat.
Artikel 14 – Bevoegde rechter en toepasselijk recht
14.1 Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen met
betrekking tot een tussen hen gerezen verschil, kan dit geschil
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uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam, indien en voor zover deze rechter bevoegd is van de vordering kennis te nemen.
14.2 Op de Algemene Inkoopvoorwaarden en de Overeenkomst is
Nederlands recht van toepassing.
Artikel 15 – Slotbepalingen
15.1 Tenzij anders vermeld zijn alle in de Algemene Inkoopvoorwaarden, Offerte en Overeenkomst genoemde en daaruit
voortvloeiende bedragen in Euro’s en exclusief btw.
15.2 Wijzigingen in en aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts
geldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn
overeengekomen.
15.3 Rechten en verplichtingen uit deze Algemene Inkoopvoorwaarden die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de artikelen 14
en 15, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de
Overeenkomst dan wel na het uitbrengen van een Offerte die
niet tot een Overeenkomst heeft geleid.
15.4 Leverancier is slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Talpa Radio gerechtigd (een) medewerker(s) van
Talpa Radio, die gedurende de drie voorgaande maanden betrokken is/zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst,
in dienst te nemen of anderszins voor hem werkzaam laten zijn.
15.5 Het is Leverancier niet toegestaan (werknemers van) Talpa Radio enige vergoeding of enig ander voordeel aan te bieden of
te verschaffen anders dan redelijkerwijs voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst.
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