Voorwaarden Publiciteit
voor de Wereld van Morgen
Algemeen
Je neemt deel aan het platform Voor de Wereld van
Morgen, dat tot stand is gebracht door ASN Bank.
ASN Bank is een handelsnaam van de Volksbank N.V. te
Utrecht, handelsregisternummer 16062338 (hierna:
ASN Bank). ASN Bank biedt jou als deelnemer van het
platform van Voor de Wereld van Morgen de mogelijkheid
om tegen betaling publiciteit af te nemen via haar platform
en de door haar gebruikte mediakanalen. Hierover maken
we graag goede afspraken.

Toepasselijke voorwaarden
In deze Voorwaarden Publiciteit Voor de Wereld van
Morgen lees je de afspraken die gelden voor alle vormen
van publiciteit die ASN Bank jou als deelnemer van het
platform Voor de Wereld van Morgen tegen betaling
aanbiedt. Op al deze vormen van publiciteit zijn ook de
Algemene Voorwaarden Voor de Wereld van Morgen
van toepassing (in te zien op www.voordewereldvan
morgen.nl). (Algemene) voorwaarden van de Adverteerder
of branchevoorwaarden zijn niet van toepassing.

1

Definities

In deze Voorwaarden Publiciteit Voor de Wereld van
Morgen worden de onderstaande begrippen als volgt
uitgelegd:
Adverteerder: de deelnemer aan het Platform, zijnde een
rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, die publiciteit wenst
via het Platform, in de Nieuwsbrief en/of de door ASN Bank
gebruikte Sociale Media;
Advertorial: een advertentie in de vorm van een redactioneel artikel (al dan niet voorzien van foto- of videomateriaal) op het Platform, in de Nieuwsbrief of via Social Media;
Advertorialovereenkomst: een schriftelijke overeenkomst
tussen ASN Bank en de Adverteerder met betrekking tot
de plaatsing van één of meer Advertorials via het Platform
of Social Media;
Nieuwsbrief: een met een door de redactie van het Platform te bepalen regelmaat door het Platform uit te geven
Schriftelijk document waarop door zowel deelnemers als
niet-deelnemers aan het Platform kan worden geabonneerd;
Offerte: elk Schriftelijk prijsaanbod dat ASN Bank doet aan
een specifieke Adverteerder met betrekking tot publicatie
van een Advertorial via het Platform, de Nieuwsbrief en/of
Social;

Platform: het door ASN Bank opgezette platform onder de
naam ‘Voor de Wereld van Morgen’ (www.voordewereld
vanmorgen.nl) met als doel mensen te inspireren tot het
maken van duurzame keuzes en duurzame ondernemers
te helpen groeien. Een en ander zoals bedoeld in de Algemene Voorwaarden Voor de Wereld van Morgen;
Schriftelijk: per brief of e-mail;
Social Media: één of meerdere door het Platform te gebruiken online platformen zoals LinkedIn, Instagram, Facebook
en YouTube. Deze opsomming is niet limitatief.
Voorwaarden: deze Voorwaarden Publiciteit voor de
Wereld van Morgen.

2 Toepasselijkheid Voorwaarden
De Voorwaarden zijn van toepassing op elke Offerte, elke
Advertorial en Advertorialovereenkomst, tenzij partijen
Schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

3. Offerte
3.1 Bij interesse in het plaatsen van een Advertorial neemt
de Adverteerder contact op met de redactie van het
Platform via salesvdwvm@asnbank.nl. In onderling
overleg wordt vastgesteld welke vorm en frequentie
van publiciteit gewenst is.
3.2 Iedere Offerte is vrijblijvend en kan vóór aanvaarding
op ieder moment door ASN Bank worden herroepen,
tenzij in de Offerte een termijn voor de aanvaarding
van de Offerte is opgenomen. Indien er geen aanvaardingstermijn in de Offerte is gesteld, kan aan de
Offerte geen enkel recht worden ontleend.
3.3 In het geval dat zich bij de uitvoering van de Advertorialovereenkomst afwijkingen ten opzichte van de
Offerte voordoen, zal de partij die dit vaststelt de
andere partij zo spoedig mogelijk informeren en treden
partijen zo nodig in overleg over een oplossing.
3.4 Voor iedere Offerte geldt dat deze is gebaseerd op de
door de Adverteerder te verstrekte gegevens. Indien
deze gegevens onjuist c.q. onvolledig blijken te zijn,
kan de Adverteerder aan een geaccepteerde Offerte
geen rechten ontlenen en is ASN Bank bevoegd om de
Advertorialovereenkomst te ontbinden.
3.5 Indien en voor zover ASN Bank besluit de Advertorialovereenkomst niet te ontbinden zoals bedoeld in lid 4
van dit artikel, dan is zij bevoegd om de in verband met
de onjuistheid c.q. onvolledigheid van de verstrekte
gegevens additioneel ontstane kosten in rekening te
brengen bij de Adverteerder.

4. Facturering en betaling

5 De Adverteerder en de Advertorial

4.1 De in de Offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW
en andere heffingen van overheidswege, alsmede
eventuele in het kader van de Advertorialovereenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de Offerte is vermeld.
4.2 Prijzen en overige voorwaarden die van toepassing
zijn op een Offerte hebben enkel betrekking op die
Offerte of de Advertorialovereenkomst die daaruit
voortvloeit en gelden niet automatisch voor herplaatsingen, uitbreiding, vernieuwing of voortzetting van de
Advertorialovereenkomst.
4.3 De overeengekomen vergoeding voor een Advertorial
is op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst of
van de resultaten van de verleende opdracht door de
Adverteerder.
4.4 ASN Bank factureert binnen veertien (14) dagen nadat
overeenstemming is bereikt over de inhoud van de te
plaatsen Advertorial.
4.5 ASN Bank zal niet in verzuim raken door enkel late
verzending van een factuur. Het enkele feit dat een
factuur niet binnen de vermelde termijn is verzonden,
zal niet tot gevolg hebben dat de Adverteerder geen
vergoeding ter zake van die te verlenen dienst verschuldigd is en zal evenmin een afstand van recht op
betaling impliceren.
4.6 De Adverteerder is verplicht om alle facturen van
ASN Bank binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum geheel te voldoen op de wijze zoals aangegeven op de factuur, tenzij op de factuur een afwijkende
betaaltermijn is vermeld.
4.7 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten
de betalingsverplichting van de Adverteerder niet op.
4.8 Indien en zodra de betalingstermijn uit de factuur
verstrijkt zonder dat gehele betaling door ASN Bank is
ontvangen, is de Adverteerder in verzuim. Nadere
ingebrekestelling is niet noodzakelijk. Vanaf het tijdstip
dat het verzuim intreedt tot het tijdstip van volledige
betaling, is de Adverteerder een vertragingsrente
verschuldigd van een procent (1%) per maand, tenzij de
wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke
rente geldt.
4.9 Het is de Adverteerder niet toegestaan om betalingen
die uit de Advertorialovereenkomst voortvloeien op
te schorten, of te verrekenen met enige vordering die
de Adverteerder op enig moment mocht hebben op
ASN Bank.
4.10 ASN Bank is gerechtig om iedere betaling zoals
ontvangen van de Adverteerder aan te wenden als
betaling van de openstaande facturen.
4.11 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de Adverteerder, dan wel indien
de Adverteerder in verzuim is ten aanzien van enige uit
de Advertorialovereenkomst voorvloeiende verbintenis, worden alle verbintenissen van de Adverteerder
die voortvloeien uit de Advertorialovereenkomst
onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.

5.1 De Adverteerder is een natuurlijk of niet-natuurlijk
persoon die betrokken is bij een betere wereld en een
goed idee heeft voor een betere wereld of daarbij wil
ondersteunen.
5.2 De Adverteerder dient minimaal aan de volgende
voorwaarden te voldoen:
a. De onderneming, diensten en/of producten van
de Adverteerder sluiten aan bij de missie van
ASN Bank en de doelstellingen van het Platform;
b. De onderneming, diensten en/of producten van de
Adverteerder zijn en/of handelen niet in strijd met
de wet en zijn en/of handelen niet in strijd met
datgene dat in het maatschappelijk verkeer als
betamelijk wordt beschouwd;
c. De Adverteerder is ingeschreven in het handels
register van de Kamer van Koophandel.
5.3 De Advertorial dient minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen;
a. Er wordt op onmiskenbare wijze -naar eigen inzicht
van de redactie van het Platform- kenbaar gemaakt
dat het om een Advertorial gaat;
b. De Adverteerder wordt duidelijk en ondubbelzinnig
geïdentificeerd in de Advertorial;
c. De Advertorial heeft betrekking op de onderneming,
diensten en/of producten van de Adverteerder;
d. De Advertorial mag niet in strijd zijn met de wet, in
het bijzonder met wettelijke reclameregels en dient
volledig in overeenstemming te zijn met de Nederlandse Reclame Code;
e. De Advertorial mag geen verwarring geven met
betrekking tot de rol van ASN Bank of van andere
deelnemers;
f. De lay-out en typografie van de Advertorial wijken
af van de lay-out en typografie zoals door
ASN Bank in haar reclame-uitingen wordt gebruikt;
f. De Advertorial past bij het imago en de missie van
ASN Bank en het Platform;
g. De Advertorial noemt geen (concurrerende) bedrijven om mee te vergelijken.
5.4 ASN Bank is bevoegd om -naar eigen inzicht en zonder
opgave van reden- nadere voorwaarden te stellen aan
de Adverteerder en/of de Advertorial.
5.5 Het staat de ASN Bank in alle gevallen vrij om een
verzoek tot samenwerking -zonder nadere toelichtingaf te wijzen indien zij de Adverteerder of gevraagde
Advertorial niet vindt passen bij de missie van
ASN Bank of het doel van het Platform.
5.6 Voor iedere Advertorial geldt dat deze wordt opgesteld
aan de hand van de door de Adverteerder te verstrekte
gegevens. Indien deze gegevens onjuist c.q. onvolledig
blijken te zijn is ASN Bank bevoegd om de Advertorialovereenkomst te ontbinden.
5.7 De Adverteerder garandeert dat met de plaatsing van
de Advertorial geen inbreuk wordt gemaakt op enige
intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van
derden.

6 Uitvoering van de werkzaamheden

8 Aansprakelijkheid

6.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de
Advertorialovereenkomst dit vereist, heeft ASN Bank
het recht voor de uitvoering van haar werkzaamheden
freelancers en andere derden in te schakelen. Bij het
inschakelen van derden zal ASN Bank de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen.
6.2 De Advertorial wordt naar eigen inzicht door de redactie van het Platform opgemaakt aan de hand van de
door de Adverteerder aangeleverde informatie.
6.3 De Adverteerder draagt zorg voor het tijdig aan de
redactie van het Platform ter beschikking stellen van
juiste en volledige informatie en/of materiaal voor de
uitvoering van de Advertorialovereenkomst.
6.4 De Advertorial wordt vóór facturering ter controle aan
de Adverteerder voorgelegd. De Adverteerder kan
binnen één (1) week nadat de Advertorial is voorgelegd
aanpassingen voorstellen op inhoudelijke zaken, maar
niet op de lay-out van de Advertorial.
6.5 De Advertorial wordt door ASN Bank gepubliceerd op
de tussen ASN Bank en de Adverteerder in onderling
overleg overeengekomen datum, mits ASN Bank
uiterlijk één (1) dag vóór de overeengekomen datum de
volledige betaling van de factuur heeft ontvangen.
6.6 Van de termijnen zoals bedoeld in artikel 6.4 en 6.5
van deze Voorwaarden kan door ASN Bank en de
Adverteerder in onderling overleg worden afgeweken.

8.1 ASN Bank is niet aansprakelijk voor directe of indirecte
schade die de Adverteerder lijdt, voortvloeiend uit, of
samenhangend met de uitvoering van de Advertorialovereenkomst. Onder indirecte schade wordt onder
meer begrepen gevolgschade, omzet- of winstderving,
gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie,
verminderde goodwill, claims van derden en vermogensschade niet zijnde zaakschade of lichamelijk
letsel.
8.2 ASN Bank is niet verantwoordelijk voor computer
storingen, internetstoringen of andere technische
storingen op haar website of in haar systemen, hier
onder mede begrepen stortingen als gevolg waarvan
de Advertorial niet tijdig gepubliceerd kan worden.
8.3 In geval van een tekortkoming van ASN Bank in de
nakoming van de verbintenis tot plaatsing van de
Advertorial heeft de Adverteerder uitsluitend recht op
herplaatsing van de Advertorial, tenzij ASN Bank de
Advertorialovereenkomst heeft opgezegd op grond
van het bepaalde in artikel 7.3 van deze Voorwaarden.
8.4 De Adverteerder vrijwaart ASN Bank en het Platform
tegen alle aanspraken van derden binnen en buiten
rechte die verband houden met de Advertorial.
8.5 Indien en voor zover ASN Bank betrokken raakt bij een
geschil met derden met betrekking tot de Advertorial,
is de Adverteerder verplicht de door ASN Bank de te
maken juridische kosten te vergoeden
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Duur en beëindiging van de Advertorialovereenkomst

7.1 De Advertorialovereenkomst wordt aangegaan voor
bepaalde tijd, tenzij uit de aard en strekking van de
overeenkomst voortvloeit dat deze voor onbepaalde
tijd is aangegaan.
7.2 ASN Bank en de Adverteerder kunnen de Advertorialovereenkomst opzeggen met in achtneming van één
(1) maand opzegtermijn.
7.3 Als ASN Bank vaststelt dat het voortduren van de
Advertorialovereenkomst haar op enige wijze zou
kunnen schaden, bijvoorbeeld door negatieve informatie over de Adverteerder, diens medewerkers, onderneming, diensten en/of producten, wat voor ASN Bank
zwaarwegend is, dan kan ASN Bank -in afwijking van
het bepaalde in artikel 7.2 van deze Voorwaarden- de
Advertorialovereenkomst per direct opzeggen.
7.4 Indien en voor zover ASN Bank de Advertorialovereenkomst opzegt op grond van het bepaalde in artikel 7.3,
geldt dat ASN Bank reeds gepubliceerde Advertorial(s)
van de Adverteerder zal verwijderen van haar Social
Media zonder dat zij enige vergoeding verschuldigd
zal zijn aan de Adverteerder.
7.5 Een opzegging dient Schriftelijk en, in geval van
opzegging op grond van art. 7.3, voorzien van motivatie bekend te worden gemaakt via salesvdwvm@
asnbank.nl.

9 Privacy
9.1 ASN Bank verwerkt persoonsgegevens van Adverteerders op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens is te vinden in het privacy- en cookie statement
van ASN Bank. Een link naar het privacy- en cookie
statement is te vinden op de website van het Platform.
9.2 De persoonsgegevens van de Adverteerders die zij in
het kader van de Advertorial verstrekken aan
ASN Bank worden mede ten behoeve van promotionele acties gebruikt. ASN Bank kan de persoons
gegevens ook gebruiken voor het sturen van enquêtes
en nieuwbrieven. ASN Bank zal ook informatie delen
met hulppersonen, freelancers en andere derden die
de content voor de Advertorial produceren. Door het
aangaan van een Advertorialovereenkomst verleent
de Adverteerder toestemming hiervoor.

10 Klachten, toepasselijk recht en geschillen
10.1 Klachten over de in het kader van de Advertorial
overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden dienen
door de Adverteerder binnen acht (8) dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen
na publicatie van de Advertorial schriftelijk aan de
redactie van het Platform te worden medegedeeld via
salesvdwvm@asnbank.nl. De redactie van het Platform
stelt dan een passende oplossing voor.

10.2 Op de relatie tussen ASN Bank en de Adverteerder is
Nederlands recht van toepassing.
10.3 Geschillen tussen ASN Bank en de Adverteerder die
niet onderling kunnen worden opgelost, worden
voorgelegd aan de Nederlandse rechter te Utrecht.

11 Wijziging of aanvulling van de Voorwaarden
ASN Bank is gerechtigd deze Voorwaarden met directe
ingang te wijzigen of aan te vullen. Als de Voorwaarden
worden gewijzigd, zullen de nieuwe voorwaarden op
www.voordewereldvanmorgen.nl worden gepubliceerd.

Op zoek naar meer informatie?
De medewerkers van ASN Bank zijn bereikbaar via
salesvdwvm@asnbank.nl. Ook is het mogelijk een brief
-zonder postzegel- te sturen naar ASN Bank via
Antwoordnummer 1188, 2501 WB Den Haag.

