Algemene handels- en betalingsvoorwaarden:
1. Voor alle aan TVV Tele Verzeichnis Verlag GmbH (hierna: de uitgever) verstrekte opdrachten gelden uit-sluitend de volgende handelsvoorwaarden. Afwijkende overeenkomsten zijn enkel mogelijk met
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. De contractuele overeenkomst komt tot stand
door het verzenden van de ondertekende opdrachtbrief (invoeraanvraag) aan de uitgever (het verzenden kan ook per fax gebeuren), zover deze niet binnen de twee weken na de opdrachtmededeling via
een aangetekend schrijven schriftelijk wordt geannuleerd (datum van de poststempel geldt).
2. De uitgever behoudt zich het recht voor de door de opdrachtgever gewenste advertenties op te
nemen of te weigeren en over de plaatsing en de toewijzing van de branche te beslissen. De opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de stipte levering van correcte gegevens en documenten voor
publicatie van de advertentie. Indien de gegevens niet binnen vier weken na opdrachtmededeling worden opgestuurd, wordt de advertentie op basis van de beschikbare documenten door de uitgever opgemaakt. De advertentie wordt in dezelfde vorm verder gepubliceerd, in zoverre de uitgever geen andere
instructies ontvangt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de stipte mededeling van wijzigingen.
Correctieafdrukken worden enkel op aanvraag verstuurd. Indien de opdrachtgever een proefkopie van
zijn advertentie ontvangt en deze niet (gewijzigd) terugstuurd, wordt de proefafdruk als bevestigd
beschouwd.
3. Bij een door de uitgever veroorzaakte onjuiste of onvolledige publicatie van de gegevens, gedeeltelijke of volledige niet-opname van de in de opdracht vermelde advertentie of bij een foutieve plaatsing
heeft de opdrachtgever het recht op een wijziging binnen twee weken zonder verdere kosten (addendum). Tevens kan hij een aangepaste korting vorderen. De uitgever kan verder niet aansprakelijk worden gesteld en is niet aansprakelijk voor schadeloosstellingsvorderingen, in zoverre geen grove nalatigheid of opzet kan worden bewezen.
4. De aangegeven prijzen gelden, in zoverre niet uitdrukkelijk anders aangegeven, telkens voor één advertentie. Bij meerjarige contracten worden de prijzen jaarlijks voldaan. De advertentieprijs dient telkens
binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Indien de door het Federaal Bureau voor de
Statistiek in Duitsland wettelijk vastgestelde verbruikersprijsindex (VPI 2005=100) op de vervaldag van
de factuur met meer dan 5% tegenover de stand bij het afsluiten van de opdracht verhoogd of verlaagd
werd, wordt de prijs met een overeenkomstige percentage aangepast. Wanneer de prijs op basis van
de huidige clausule werd aangepast, wordt de clausule opnieuw van toepassing in zoverre de index in
vergelijking met de laatste aanpassing met meer dan 5% naar boven of naar onder wordt gewijzigd.
5. De uitgever behoudt zich het recht voor, om al naargelang de technologische ontwikkelingen, de
informatie op andere gegevensdragers en internetadressen, resp. d.m.v. andere media uit te geven.
6. Omwille van beroepsethische redenen wordt erop gewezen dat voor artsen en tandartsen een gratis
basisinvoer (niet geëxponeerd) in het register eveneens mogelijk is.
7. In overeenstemming met § 33 van de Duitse Gegevensbeschermingswet, wijst de uitgever er uit voorzorg op dat alle gegevens met betrekking tot de opmaak van het register elektronisch worden bewaard.
8. Mondelinge afspraken met personeel of vertegenwoordigers van de uitgever zijn enkel geldig wanneer ze schriftelijk door de uitgever worden bevestigd. Indien individuele bepalingen van dit contract
volledig of deels rechtsongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige opdracht onaangeroerd.
9. Het Duitse recht is van toepassing. De enige plaats van verbintenis en zetel van de bevoegde rechtbank is de zetel van de uitgever. De uitgever behoudt zich het recht voor klacht neer te leggen op de
zetel van de bevoegde rechtbank van de opdrachtgever.
10. De opdrachtgever verklaart zich akkoord dat de correspondentie in het Frans, Engels of Duits wordt
beantwoord, ook wanneer deze in naam van derden wordt gevoerd.
11. Het e-mailadres wordt uitsluitend gepubliceerd op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever.

