
 
 

 Algemene Voorwaarden A.I.B. Nieuwsdienst Aktuele Internationale Berichten 
 
  

1. Algemeen  
 
1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: ‘deze Algemene Voorwaarden’) van de eenmanszaak 

A.I.B. Nieuwdienst Aktuele Internationale, hierna te noemen A.I.B., gevestigd en 
kantoorhoudende aan het adres Stendermolen 21 te 7041 EZ ’s-Heerenberg. Deze algemene 
voorwaarden zullen op verzoek kosteloos door A.I.B. worden toegezonden en zijn tevens te 
raadplegen (en af te drukken) via internet op de website ww.aib-press.com.  

1.2 De hierna in deze Algemene Voorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben 
de volgende betekenis:  

a. Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie A.I.B. een overeenkomst heeft gesloten 
of die met A.I.B. daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens 
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.  

b. Partijen: A.I.B. en de wederpartij tezamen.  
c. Overeenkomst: het gezamenlijk besluit van A.I.B. en de wederpartij tot het aangaan van een 

rechtsverhouding, waarbij A.I.B. toezegt bepaalde diensten te verlenen dan wel zaken te 
leveren tegen een door de Wederpartij te verrichten betaling dan wel te verrichten prestatie;  

d. Handelsvoorwaarden: schriftelijk tussen A.I.B. en de wederpartij overeengekomen voorwaarden 
waarin in meer detail de inhoud van de (te sluiten) overeenkomsten tussen partijen is 
uitgewerkt.  

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes 
van of namens A.I.B. en op alle overeenkomsten waarbij A.I.B. partij is of wordt.  

1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand 
gewezen.  

1.5. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk 
schriftelijk zijn overeengekomen.  

1.6 A.I.B. behoudt zicht het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.  
1.7 Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van 

enige bepaling in een overeenkomst tussen partijen, laat de werking van de overige bepalingen 
van deze Algemene Voorwaarden of van de betreffende overeenkomst onverlet. In geval van 
nietigheid of vernietiging zoals in de vorige zin bedoeld, zullen partijen voor de bepaling(en) een 
regeling in de plaats te stellen die de strekking van de nietige of vernietigde bepaling zo dicht 
mogelijk benadert.  

 
 
 
2. Overeenkomsten  
 
2.1 Aanbiedingen en offertes van A.I.B. zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen. De inhoud van folders, brochures en prijslijsten zijn onder voorbehoud 
opgesteld en binden A.I.B. niet. 

2.2 De prijzen door A.I.B. genoemd in aanbiedingen, offertes, folders, brochures en prijslijsten zijn 
inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders vermeld.  

2.3 De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke (in dit geval met inbegrip 
van: per fax en e-mail/internet) of mondelinge (met in begrip van: telefonische) bestelling of 
aanvraag door de wederpartij bij A.I.B. en de aanvaarding daarvan door A.I.B.. Aanvaarding van 
een bestelling of aanvraag door A.I.B. vindt plaats door en op het moment (a.) dat A.I.B. de 
bestelling of aanvraag schriftelijk (in dit geval met inbegrip van: per fax en e-mail/internet) 
bevestigd aan de wederpartij, of (b.) A.I.B. een begin van uitvoering van de bestelling of aanvraag 
heeft gemaakt, welke van de twee (a. of b.) eerder plaatsvindt.  

2.4 Voor de inhoud van de overeenkomst is bepalend: hetzij – in het geval van de bevestiging van de 
bestelling of aanvraag door A.I.B. (zoals in artikel 2.3 sub a. bedoeld) – de bevestiging van de 
bestelling of aanvraag door A.I.B. , hetzij – in het geval A.I.B. een begin heeft gemaakt met de 
uitvoering van de bestelling of aanvraag (zoals in artikel 2.3 sub b. bedoeld) – de inhoud van de 
bestelling of de aanvraag zoals die bij A.I.B. binnen is gekomen.  

2.5 Door de mondelinge of schriftelijke bestelling of aanvraag zoals hiervoor in artikel 2.3 bedoeld van 
de wederpartij, aanvaardt de wederpartij deze Algemene Voorwaarden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2.6 Door de wederpartij na het tot stand komen van de overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen in 

de uitvoering of aard van de overeenkomst zullen slechts worden uitgevoerd indien A.I.B. 
daarmee instemt. A.I.B. is niet verplicht tot instemming met dergelijke wijzigingen. Alle kosten 
en extra werkzaamheden voor A.I.B. die het gevolg zijn van de door de wederpartij verlangde 
wijzigingen in de uitvoering of aard van de overeenkomst, zullen aan de wederpartij worden 
doorberekend. De door de wederpartij verlangde wijzigingen in de uitvoering of aard van de 
overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door 
A.I.B. wordt overschreden.  

2.7 A.I.B. is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een 
derde over te dragen, mits schriftelijke mededeling aan de wederpartij plaatsvindt en onder het 
beding dat de verkrijgende partij ten opzichte van de overgedragen rechten en verplichtingen 
geheel in de plaats van A.I.B. treedt.  

2.8 A.I.B. is gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren 
door een derde of door derden. Tenzij anders overeengekomen, blijft A.I.B. verantwoordelijk 
jegens de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst.  

 
 
 
3. Levering  
 
3.1 De door of namens A.I.B. opgegeven leertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige 

leveringstermijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om 
haar tegenprestatie op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de 
overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de wederpartij redelijkerwijs niet kan 
worden gevergd dat de overeenkomst in stand blijft. In het geval dat de overschrijding van de 
leveringstermijn zodanig is dat van de wederpartij redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de 
overeenkomst in stand blijft, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder 
dat de wederpartij overigens gerechtigd is tot schadevergoeding.  

3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn. In geval vervoer of 
verzending van zaken overeen is gekomen, worden door A.I.B. de kosten voor vervoer, 
verzending en de administratie daarvan aan de wederpartij in rekening gebracht.  

3.3 De wederpartij is verplicht de zaken direct bij levering dan wel na mededeling van de zaken ter 
beschikking van de wederpartij staan, in ontvangst te nemen. Dit geldt ook voor deelleveringen.  

3.4 Indien de zaken, als gevolg van niet-tijdige inontvangstneming door de wederpartij, geheel of 
gedeeltelijk door A.I.B. dienen te worden teruggenomen en/of te worden opgeslagen, dan zullen 
de kosten vervoer, van opslag, alsmede die van verzekering van de opgeslagen zaken aan de 
wederpartij in rekening worden gebracht.  

3.5 Geleverde zaken blijven eigendom van A.I.B. totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het 
risico ter zake van de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering 
af magazijn, ook in het geval A.I.B. en de wederpartij vervoer of verzending van de zaken zijn 
overeengekomen.  

 
 
 
4. Beëindiging Overeenkomst  
 
4.1 Indien de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt voorafgaand aan de gehele 

uitvoering door A.I.B., is zij gehouden aan A.I.B., alle met het oog op de uitvoering van deze 
overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten (zoals maar niet beperkt tot: de kosten van 
voorbereiding, opslag, provisie en dergelijke), te vergoeden en indien A.I.B. dat wenst, de voor de 
uitvoering van de overeenkomst bestemde investering in materialen voor haar rekening te 
nemen tegen de door A.I.B. in haar calculatie opgenomen prijzen en tarieven, alles onverminderd 
het recht van A.I.B. op een vergoeding wegens winst derving, alsmede van de overige uit de 
ontbinding voortvloeiende kosten, schaden en interessen.  

4.2 Indien A.I.B. omstandigheden bekend zijn geworden, die haar goede gronden geven te vrezen dat 
de wederpartij haar verplichtingen jegens A.I.B. niet zal nakomen, is A.I.B. gerechtigd haar 
overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder nadere 
ingebrekestelling te ontbinden nog voordat de uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen 
opeisbaar zijn, indien de wederpartij niet binnen een door A.I.B. gegeven redelijke termijn 
schriftelijk zekerheid heeft gesteld voor de deugdelijke nakoming van haar verplichtingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4.3 A.I.B. is gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder 

nadere ingebrekestelling te ontbinden in het geval de wederpartij:  
a. surseance van betaling aanvraagt of in surseance van betaling verkeert;  
b. failliet wordt verklaard of haar faillissement is aangevraagd;  
c. haar bedrijf staakt;  
d. ook naar aanmaning waarbij een redelijke termijn wordt gegeven voor correctie voor het 

tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, blijft tekortschieten in de naleving van 
haar verplichtingen uit de overeenkomst op voet van Boek 6 BW;  

een en ander onverminderd het recht van A.I.B. op schadevergoeding en onverminderd de overige 
bepalingen van deze Algemene voorwaarden en van de betreffende overeenkomst. In deze 
gevallen wordt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, het gehele bedrag van 
de resterende factuurbedragen voortvloeiende uit de overeenkomst direct opeisbaar.  

4.4 Opzeggen van onze diensten is mogelijk , echter u dient minimaal een maand voor de start van het 
nieuwe kwartaal dit schriftelijk kenbaar te maken. 

 
 
 
5. Betaling, verrekening en zekerheid  
 
5.1 Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door de wederpartij 

zonder inhouding of korting te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum en op 
de door A.I.B. in de factuur aangegeven wijze. De termijn van 30 (dertig) dagen geldt als een 
fatale termijn. Dat wil zeggen dat de wederpartij bij niet-tijdige betaling ook zonder nadere 
ingebrekestelling in verzuim is. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over 
het opeisbare bedrag vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.  

5.2 Iedere overschrijding van de betalingstermijn geeft A.I.B. de bevoegdheid haar verplichtingen 
jegens de wederpartij onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te 
schorten.  

5.3 Alle door A.I.B. te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in geval van niet-tijdige 
betaling door de wederpartij, komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke 
incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van de in artikel 5.1 genoemde 
vertragingsrente door de wederpartij verschuldigde bedrag, een en ander met een minimum van 
€ 150,00.  

5.4 Elke bevoegdheid tot verrekening of opschorting van de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, 
wordt uitgesloten.  

5.5 De door de wederpartij gedane betalingen zullen in de eerste plaats strekken ter voldoening van de 
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen.  

5.6 De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van A.I.B. zekerheid te verschaffen dan wel 
bestaande zekerheden aan te vullen met betrekking tot de zekerheid van nakoming van haar 
betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.  

6. (Persoons)gegevens  
 
6.1 A.I.B. is bevoegd gegevens vast te leggen van (haar contactpersonen bij) de wederpartij voor de 

uitvoering van de overeenkomst en/of om (haar contactpersonen bij) de wederpartij van 
informatie te voorzien over (de producten en diensten van) A.I.B.  

6.2 Indien de wederpartij geen prijst stelt op de in dit artikel genoemde informatieverschaffing, dan 
kan dit schriftelijk worden doorgegeven aan A.I.B.  

6.3 A.I.B. respecteert de privacy van (haar contactpersonen bij) de wederpartij en zal de verschafte 
informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen met inachtneming van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp).  

7. Aansprakelijkheid  
 
7.1 A.I.B. is niet aansprakelijk door enige door de wederpartij of derden geleden of te lijden schade, 

van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van 
de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld 
aan de zijde van A.I.B. en tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.  



                                                                                                                                                                                 
7.2 A.I.B. is nimmer aansprakelijk voor enige door de wederpartij of derden geleden of te lijden 
schade, die direct dan wel indirect te wijten is aan de onjuistheid, onrechtmatigheid of 
onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door A.I.B. onder de overeenkomst aan de 
wederpartij geleverde informatie en/of zaken.  

7.3 A.I.B. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van 
aanspraken van afnemers van de wederpartij, schade door verminking of verlies van data, 
materialen of software van de wederpartij zelf of van derden.  

7.4 Indien er voor zover op A.I.B. enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij mocht blijken te 
rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid per schadegeval beperkt ten 
hoogste de bij factuur bepaalde tegenwaarde van de overeengekomen prestatie (exclusief BTW). 
Een reeks van samenhangende schadegevallen zal hierbij worden aangemerkt als één 
schadegeval.  

 
 
8. Reclames  
 
8.1 De wederpartij is verplicht de zaken direct bij aflevering te inspecteren. Dit geldt ook voor 

deelleveringen. Indien de wederpartij meent dat A.I.B. op enige wijze tekort schiet in de 
nakoming van de overeenkomst, stelt zij A.I.B. uiterlijk binnen 15 (vijftien) dagen na de levering 
van de betreffende zaken schriftelijk op de hoogte. Indien deze termijn wordt overschreden, 
vervalt het recht van de wederpartij zicht te beroepen op tekortkomingen van de betreffende 
zaken.  

8.2 Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.  
8.3 Retourzendingen worden door A.I.B. uitsluitend geaccepteerd – na toestemming van A.I.B. – indien 

de zaken onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met spoed worden teruggestuurd.  
 
 
9. Overmacht  
 
9.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming, welke niet aan A.I.B. kan worden 

toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder 
overmacht aan de zijde van A.I.B. wordt tevens verstaan: overmacht bij een van A.I.B.’s 
toeleveranciers.  

9.2 Tekortkomingen van A.I.B. die te wijten zijn aan overmacht aan de zijde van A.I.B., geven de 
wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst noch op enige vorm van 
schadevergoeding.  

9.3 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft A.I.B. ingeval van overmacht het 
recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de 
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, en zulks zonder dat A.I.B. 
gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.  

 
 
 
10. Intellectuele eigendom  
 
10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door A.I.B. uitgegeven werken, waaronder begrepen 

auteursrechten, merkrechten en databankenrechten, berusten bij A.I.B., haar toeleveranciers of 
bij de door A.I.B. vertegenwoordigde auteurs. Voor zover niet uitdrukkelijk door A.I.B. of bij wet 
toegestaan, mag niets uit de door A.I.B. uitgegeven werken op enigerlei wijze worden openbaar 
gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.  

10.2 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, 
handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van of uit de door 
A.I.B. uitgegeven werken te verwijderen of te wijzigen.  

 
 
11. Geschillen  
11.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de overeenkomst(en) en de rechtsverhouding tussen A.I.B. en de 

wederpartij is Nederlands recht van toepassing.  
11.2 Eventuele geschillen tussen partijen (met inbegrip van geschillen die worden voorgelegd aan de 
Voorzieningenrechter) zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Zutphen. 


