
 

Algemene Voorwaarden Buitenreclame  

Amsterdam Music Dome Exploitatie B.V. 

verder te noemen “AMDE” 

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door derden 

(hierna te noemen: “de wederpartij”) aan AMDE of van AMDE aan de wederpartij en 

alle overeenkomsten met de wederpartij, die betrekking hebben op door AMDE aan de 

wederpartij ter beschikking te stellen (advertentie)ruimte (waaronder ruimte op de LED 

gevel van de door AMDE geëxploiteerde evenementenlocatie Ziggo Dome, gelegen 

aan de Holterbergweg 3 te (1101 CE) Amsterdam) voor het vertonen van reclame-

uitingen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

1.2 Indien de wederpartij gebruik maakt van eigen algemene voorwaarden, binden deze 

AMDE niet, tenzij AMDE deze schriftelijk heeft aanvaard.  

 

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomsten 

2.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand door het geven van een schriftelijke opdracht 

door AMDE aan de wederpartij, al dan niet naar aanleiding van een aanbieding van de 

wederpartij, gevolgd door de schriftelijke bevestiging van de wederpartij.  

 

2.2 De wederpartij is verplicht om (i) alle door AMDE gevraagde gegevens, inlichtingen en 

bescheiden en (ii) alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de 

beoordeling van enige aanbieding van de wederpartij, de voorbereiding van de 

overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, onverwijld 

aan AMDE volledig en correct te verschaffen. AMDE zal op grond hiervan de aanbieding 

van de wederpartij beoordelen en eventueel een overeenkomst aangaan. Indien 

bedoelde gegevens, inlichtingen en bescheiden niet volledig of niet correct door de 

wederpartij blijken te zijn verschaft, is de wederpartij zonder enige nadere 

ingebrekestelling in verzuim en zal AMDE gerechtigd zijn om – naar eigen keuze – de 

overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, c.q. haar eigen verplichtingen op 

te schorten. 

 

Artikel 3 – Duur van de overeenkomst 

3.1   Een overeenkomst tussen Partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De looptijd 

wordt alsdan opgenomen in de overeenkomst. 

 

3.2   De overeenkomst voor bepaalde tijd kan door beide partijen niet tussentijds worden 

opgezegd en eindigt na verloop van de overeengekomen periode van rechtswege, 

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens de opzeggings- c.q. 

ontbindingsgronden als genoemd in artikel 12. 

 

 



 

Artikel 4 – Facturering en betaling 

4.1   Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, factureert AMDE het door de wederpartij 

verschuldigde bedrag ineens vooruit.  

 

4.2  Betaling van hetgeen de wederpartij aan AMDE verschuldigd is, dient te geschieden 

zonder aftrek, korting of schuldverrekening, door bijschrijving van het verschuldigde 

bedrag op een door AMDE aan te geven bankrekening en, tenzij anders is 

overeengekomen, in Euro. Voor zover geen andere termijn is overeengekomen, dient de 

bijschrijving te hebben plaatsgevonden uiterlijk binnen tien (10) dagen na de 

factuurdatum. 

 

4.3   Bij niet tijdige betaling is over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% 

per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand. Verder 

komen alle kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, die AMDE dient te maken 

ter incasso van hetgeen wederpartij ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van 

wederpartij. Bovendien is AMDE bevoegd alle werkzaamheden voor wederpartij, 

waaronder het verstrekken van informatie aan wederpartij, op te schorten, zolang geen 

volledige betaling is ontvangen. 

 

4.4   Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van wederpartij naar het oordeel van 

AMDE daartoe aanleiding geeft, is AMDE gerechtigd van wederpartij te verlangen, dat 

deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door AMDE te bepalen vorm. Indien 

wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is AMDE gerechtigd, onverminderd 

haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Verhuurovereenkomst onmiddellijk 

op te schorten en is al hetgeen wederpartij aan AMDE uit welke hoofde ook verschuldigd 

is, direct opeisbaar. 

  

4.5  In geval van een Overeenkomst met meerdere wederpartijen, is iedere wederpartij 

hoofdelijk verbonden voor de betaling van het verschuldigde factuurbedrag. 

 

Artikel 5 – Aanleveren reclame-uiting  

5.1 Wederpartij zal de reclame-uiting aanleveren conform de door AMDE aangeleverde 

voorwaarden en specificaties en binnen de door AMDE gestelde termijnen.  

 

5.2 Indien wederpartij aan AMDE niet tijdig, niet goed reproduceerbaar, incompleet of 

ongeschikt materiaal aanlevert, heeft AMDE het recht aan wederpartij de hierdoor 

veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen of om de plaatsing op te schorten 

totdat wederpartij heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden. 

  



 

 

Artikel 6 - Inhoud en vorm van reclame 

6.1      De wederpartij is ermee bekend dat er restricties kunnen gelden voor de door wederpartij 

te voeren buitenreclame en de wederpartij verklaart deze restricties te zullen 

respecteren als maken zij deel uit van de overeenkomst tussen AMDE en de wederpartij. 

Zulke restricties kunnen onder meer, maar niet limitatief, voortvloeien uit: eisen van de 

Gemeente Amsterdam of andere publiekrechtelijke organen, de vormgeving van de 

reclame, belangen van  verkeersveiligheid en/of  bewegwijzering, overlast en/of hinder,  

gevaarzetting, aanleg, verplaatsing, sluiting of onderhoud van wegen, of 

elektriciteitsvoorschriften. 

 

6.2   De wederpartij is aansprakelijk voor de vorm en inhoud van de reclame-uiting die wordt 

geplaatst in, op of aan de buitenreclame. De wederpartij staat er onder meer voor in 

dat de reclame-uitingen: 

• niet in strijd zullen zijn met de openbare orde en/of goede zeden; 

• niet in strijd zullen zijn met enig overheidsbesluit dat ter plaatse geldend is; 

• niet in strijd zullen zijn met de reclamecode en/of enige wettelijke bepaling en/of 

enig recht van enige derde; 

• geen religieuze of politieke strekking hebben; 

• niet van zodanige levensbeschouwelijke aard zijn dat zij minder geschikt zijn voor 

de betreffende vorm van buitenreclame; 

• geen inbreuk maken op de rechten of afbreuk doen aan de producten of diensten 

van (business)partners van de Ziggo Dome; 

• voldoen aan alle eisen redelijkerwijs te stellen aan de betreffende vorm van 

buitenreclame  

 

6.3 Behoudens opzet of grove schuld van AMDE vrijwaart de wederpartij AMDE voor alle 

aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade(s), gerechtelijke en 

buitengerechtelijke kosten, die derden jegens AMDE in verband met de inhoud, aard, 

vorm,  uitvoering en onderhoud van de reclame-uiting c.q. buitenreclame. 

 

Artikel 7 – Onderhoud en aansprakelijkheid 

7.1 AMDE zal zich inspannen om de LED gevel zorgvuldig te onderhouden. Het niet 

(optimaal) functioneren van een of meerdere LEDs kan, indien de normale zichtbaarheid 

van de reclame-uiting hierdoor niet wordt aangetast, evenwel niet tot aansprakelijkheid 

van AMDE leiden. 

 

7.2 AMDE is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van 

een overmachtssituatie als genoemd in artikel 8.1.  

 

7.3 Voor zover AMDE op welke grond dan ook jegens de wederpartij aansprakelijk mocht 

zijn voor enige 



 

door de wederpartij geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt 

tot de factuurwaarde van de door partijen overeengekomen prestatie en, voor zover de 

factuurwaarde van deze prestatie hoger mocht zijn, is deze aansprakelijkheid te allen 

tijde beperkt tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 

van AMDE zou worden uitgekeerd. Op eerste schriftelijk verzoek van de wederpartij zal 

AMDE een afschrift van de verzekeringspolis en -voorwaarden aan de wederpartij ter 

hand stellen. 

 

Artikel 8 – Overmacht 

8.1 Partijen zijn jegens elkaar niet gehouden tot nakoming van hun verplichtingen, indien 

sprake is van overmacht.  

 

8.2 Onder overmacht wordt aan de zijde van AMDE in ieder geval verstaan: 

• (tijdelijke) buitengebruikstelling van de LED gevel van de Ziggo Dome door 

bijvoorbeeld storingen in elektra; 

• maatregelen van overheidswege;  

• sluiting van de Ziggo Dome om veiligheidsredenen; 

• onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de Ziggo Dome; 

• oproer, rellen, ongevallen, brand in of rondom de locatie van de Ziggo Dome; 

 

8.3 Partijen verstaan uitdrukkelijk niet onder overmacht aan de zijde van de wederpartij de 

navolgende omstandigheden:  

• niet of niet tijdig presteren door enige toeleverancier/opdrachtnemer of klant van 

de wederpartij; 

• personeelstekort, staking, ziekteverzuim, productiestoring en brand in het bedrijf van 

de wederpartij; 

• ongeschiktheid van of gebrek van in hulp middelen en andere zaken waarvan de 

wederpartij gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst; 

• gedragingen van personen waarvan de wederpartij gebruik maakt bij de 

uitvoering van de overeenkomst; 

• niet voldoen aan vereisten van overheidswege, c.q. vergunningvereisten, overige 

normen en richtlijnen door de wederpartij. 

 

8.4 Indien de wederpartij zich jegens AMDE op enigerlei grond, terecht of onterecht, op 

overmacht beroept, dan heeft AMDE het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke 

tussenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, althans te 

ontbinden zonder dat AMDE gehouden is tot enige vergoeding van schade of 

anderszins.  

 

Artikel 9 – Geheimhouding 

9.1 Iedere partij is gehouden tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle gegevens, 

informatie en bescheiden van vertrouwelijke aard welke zij van de andere partij heeft 

ontvangen. 

 



 

Artikel 10 – Ingebrekestelling 

10.1   AMDE is slechts in verzuim met de nakoming van enige verplichting jegens de wederpartij, 

indien zij geen gehoor geeft aan een schriftelijke ingebrekestelling door de wederpartij 

en voor de nakoming daarbij een redelijke termijn van tenminste veertien (14) dagen is 

gesteld. 

 

Artikel 11 – Partiële nietigheid 

11.1 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden Buitenreclame tast 

de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden 

Buitenreclame niet aan. 

 

Artikel 12 – Ontbinding van de overeenkomst 

12.1 Elke partij bij de overeenkomst is gerechtigd om de overeenkomst, zonder dat enige 

nadere ingebrekestelling vereist zal zijn, geheel of gedeeltelijk bij aangetekend schrijven 

met bericht van ontvangst aan haar wederpartij te ontbinden, dan wel – naar eigen 

keuze – de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien: 

 

a. de wederpartij van enige partij bij de overeenkomst in verzuim is met de 

nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst; 

b. de wederpartij van enige partij bij de overeenkomst surseance van betaling 

aanvraagt; 

c. de wederpartij van enige partij bij de overeenkomst in staat van faillissement 

wordt verklaard; 

d. de wederpartij van enige partij bij de overeenkomst onder curatele wordt 

gesteld of overlijdt; 

e. de rechtspersoon of andere rechtsvorm van enige partij bij de overeenkomst 

wordt ontbonden, danwel indien de onderneming van de wederpartij van 

enige partij bij de overeenkomst haar activiteiten geheel of gedeeltelijk staakt 

of aan een derde overdraagt. 

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

13.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

13.2 Alle geschillen tussen partijen die verband houden met de overeenkomst zullen met 

uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter te 

Amsterdam.  

 

 


