DOUPI NETWERK

ZAKELIJK

Algemene Voorwaarden
Artikel 1: Algemene bepalingen
DOUPI NETWERK is de uitvoerder van het faciliterende platform voor (online)
kortingsbonnen (ook verder te noemen e-coupons) via DOUPI.nl, Reclame Drukwerk,
Online Reclame diensten, drukwerk verspreiding en overige reclame diensten van DOUPI
NETWERK Daarbij zijn deze algemene voorwaarden voor zakelijke
cliënten/ondernemers/bedrijven van toepassing. Door uw aanmelding bij DOUPI
NETWERK verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en
akkoord te gaan met de toepassing ervan.
Onder "DOUPI NETWERK" wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan:
DOUPI NETWERK en overige daaraan gelieerde rechtspersonen.
Onder "consument" wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: de
natuurlijke persoon(en) die zich bij DOUPI NETWERK heeft aangemeld.
Onder "Klant(en)" wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan de
onderneming (of ondernemingen) die met DOUPI NETWERK een
(samenwerkings)overeenkomst heeft (of hebben) gesloten op grond waarvan een
consument ingaat op producten of diensten die de betreffende onderneming(en) aanbiedt
(of aanbieden) via DOUPI NETWERK gelieerde diensten.
Dienstverlening: Een of meerdere diensten die DOUPI NETWERK aan klanten aanbiedt
(ondernemers) is onder andere het plaatsen van advertenties van klanten op de online
platform van DOUPI NETWERK genaamd www.DOUPI.nl en Reclame Drukwerk met indien
van toepassing e.v.t. Verspreiding van Drukwerk om zodoende naamsbekendheid en
omzetverhoging te realiseren. DOUPI.nl biedt deze dienstverlening in verschillende
digitale vormen aan. Bijvoorbeeld op een website, per email, nieuwsbrief of social media.
Klanten: Bedrijven, adverteerders en netwerken die diensten afnemen bij DOUPI
NETWERK.
Aanbiedingen: In deze voorwaarden beoogt het begrip aanbieding de aangeboden
informatie of dienstverlening van klanten aan consumenten.

Artikel 2: Specifieke voorwaarden
2.1 Aan het gebruik van het platform van DOUPI NETWERK en overige diensten via
DOUPI NETWERK zijn de volgende voorwaarden verbonden. Adverteermogelijkheden
van/via platformen zowel online (doupi.nl, social media en andere online platformen) als
offline (reclame drukwerk en andere reclame dienten) is te verkrijgen doormiddel van
een overeenkomst af te sluiten die 1 jaar oftewel 12-maanden rechtsgeldig is tenzij
anders wordt overeengekomen of een eenmalige afname van DOUPI NETWERK diensten.
2.2 Gegevens, zoals opgenomen in de DOUPI.nl database, kunnen gebruikt worden voor
hoofdzakelijk DOUPI NETWERK gerelateerde mailings, advertenties in samenwerking met
DOUPI NETWERK’s klanten.
2.3 Uw gegevens, zoals opgenomen in de DOUPI NETWERK database, zullen op uw
verzoek verwijderd worden. Indien u wenst dat uw gegevens uit onze database
verwijderd worden, kunt u een e-mail richten aan info@doupinetwerk.nl met als
onderwerp “(uw klant/klantennummer): verwijdering gegevens doupi.nl”.
2.4 Producten en/of dienstverlening bij de bij DOUPI NETWERK aangesloten klanten
(bedrijven/adverteerders) is uitsluitend verkrijgbaar via door DOUPI NETWERK
aangegeven instructies, alsmede door het klikken op een op het DOUPI NETWERK
platform geplaatste banner van DOUPI NETWERK’s klanten en adverteerders.
2.5 DOUPI NETWERK draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en
inhoud van producten en/of diensten die door de deelnemende bedrijven, adverteerders
of organisaties worden aangeboden, noch voor fouten of nalatigheden bij het gebruik van
de producten en/of dienstverlening aangeboden door klanten of enig ander door klant
gebruikte DOUPI NETWERK platform.

2.6 Iedere aansprakelijkheid van DOUPI NETWERK en iedere aansprakelijkheid van
personen die bij de uitvoering van dienstverlening van DOUPI NETWERK en overige
diensten van DOUPI NETWERK zijn betrokken is uitgesloten.
2.7 DOUPI NETWERK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten /
nalatigheden op www.DOUPI.nl en/of op advertenties en overige diensten.
2.8 Op de rechtsverhouding tussen DOUPI NETWERK en klanten/adverteerders van
DOUPI NETWERK’s diensten is het Nederlands recht van toepassing.
2.9 Het aanpassen of door derden (laten) aanpassen van advertenties alsmede het
vermenigvuldigen van gepersonaliseerde advertenties is niet toegestaan en vormt een
strafbaar feit in de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Bij constatering
van dergelijke feiten zal DOUPI NETWERK altijd aangifte doen bij de politie en eventuele
schade op de dader(s)/veroorzaker(s) verhalen.
2.10 Alle eventuele geschillen tussen DOUPI NETWERK en wederpartij kunnen, tenzij de
kantonrechter bevoegd is, uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde
Nederlandse rechter in het arrondissement waarin DOUPI NETWERK gevestigd is, zulks
met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.
2.11 Uw gegevens zoals omschreven onder artikel [2.2] van deze algemene voorwaarden
worden opgenomen in onze database. Gegevens en statistieken van advertenties bij
DOUPI NETWERK aangesloten klanten kunnen ook worden opgenomen in de DOUPI
NETWERK database. Uw gegevens zullen vertrouwelijk en conform het gestelde in de Wet
bescherming persoonsgegevens behandeld worden.
2.12 Mocht u ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan onze service en de
operationele uitvoering van DOUPI NETWERK reclame platformen niet tevreden zijn, dan
kunt u een klacht indienen. Uw klacht kunt u via onze DOUPI NETWERK klantenservice
kenbaar maken via het e-mailadres info@doupinetwerk.nl. U dient als onderwerp “(uw
klant/klantennummer): klacht” te vermelden.
2.13 DOUPI NETWERK is gerechtigd deze algemene voorwaarden ten alle tijde te wijzigen
en zal eventuele gewijzigde algemene voorwaarden publiceren op de website
www.doupinetwerk.nl. Op deze website staan altijd de meest recente voorwaarden
vermeld. Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de voorgaande algemene
voorwaarden per direct te vervallen.
2.14 Voor eventuele wijzigingen aangaande een advertentie van klant, moet contact
gelegd worden met DOUPI NETWERK zakelijke afdeling door te bellen naar aangegeven
contactpersoon of te mailen naar info@doupinetwerk.nl met als onderwerp:
“(uw klant/klantennummer): verzoek tot wijziging (advertentie)”

Artikel 3: Overeenkomst
3.1 Door gebruik te maken van de dienstverlening van DOUPI NETWERK stemt de klant
(adverteerder/bedrijf) in met deze algemene voorwaarden en de daarop van toepassing
zijnde richtlijnen, voorwaarden en bepalingen.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand wanneer klant (adverteerder/bedrijf) zich conform
de aanmeldingsprocedure aanmeldt voor een of meerdere diensten van DOUPI
NETWERK.
3.3 DOUPI NETWERK is gerechtigd om een klant (adverteerder/bedrijf) die niet handelt
conform deze gebruiksvoorwaarden, richtlijnen en bepalingen met onmiddellijke ingang
te bannen van de website en overige dienstverlening met de klant te beëindigen.
3.4 In de overeenkomst zijn inbegrepen; duur overeenkomst, betalingsmethode,
factureringsmethode, bedrijfsgegevens, bankgegevens, kortingsactie, eventueel
advertentie geldigheid/looptijd en andere specifiek vermelde benodigde details.
3.5 Het minimumduur van een advertentie voor reclame op online platform
www.DOUPI.nl is één maand en kan daarna pas gewijzigd worden. Bij het niet tijdig
aangeven door de klant van een eventuele wijziging van de advertentie zal de
advertentie op de website www.DOUPI.nl voortgezet worden en geldig blijven tot
wijziging doorgegeven wordt volgens in artikel [2.17] beschreven procedure.

Artikel 4: Duur en beëindiging van de overeenkomst
4.1 De termijn van de overeenkomst gaat in op de datum waarop adverteerder/bedrijf
zich heeft aangemeld voor de diensten van DOUPI NETWERK en een overeenkomst
tekent (digitaal en/of schriftelijk) hiermee klant wordend. Deze datum wordt aan de
adverteerder/bedrijf bevestigd.
4.2 De standaard overeenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar oftewel 12-maanden. Dit
geldt voor alle abonnementsvormen tenzij anders wordt vermeld. Andere
abonnementsvormen kunnen verschillen afhankelijk van het geselecteerde
betalingsmethode.
4.3 De overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor een bepaalde termijn en
is maandelijks opzegbaar tenzij er gekozen word voor een andere termijnbetaling/
betalingsmethode of anders vermeldt staat. Na afloop van de bepaalde termijn wordt de
overeenkomst voor bepaalde tijd automatisch omgezet in een overeenkomst voor
onbepaalde tijd, die vanaf dan opzegbaar zal zijn met in acht name van een opzegtermijn
van één maand behalve als er gekozen is voor een andere overeenkomst. Deze
omzetting vindt niet plaats indien de overeenkomst door de klant met inachtneming van
een opzegtermijn 1 maand voor het einde van de bepaalde termijn wordt opgezegd. In
dat geval eindigt de overeenkomst op het moment dat de overeengekomen termijn is
verstreken.
4.4 Voor de aangeboden diensten van DOUPI NETWERK kan door DOUPI NETWERK
tevens een minimumduur worden bepaald. Indien deze eerst na afloop van de in
artikel [4.3] bedoelde initiële termijn van de overeenkomst eindigt, wordt deze termijn
verlengd tot het einde van de hier bedoelde minimumduur van eventuele aanvullende
diensten indien gebruikmakend hiervan andersluidend beding. Indien de klant
(adverteerder/bedrijf) de overeenkomst toch opzegt voor afloop van de minimumduur
van onze diensten, is DOUPI NETWERK gerechtigd de resterende maandelijkse termijnen
van de gebruikmakende dienst bij de klant (adverteerder/bedrijf) in rekening te brengen.
4.5 Klant kan zich afmelden voor een of meerdere diensten. De klant kan op ieder
moment een of meerdere diensten, als mede deze overeenkomst beëindigen door zich
conform een bepaalde procedure af te melden waarna deze overeenkomst ontbonden
wordt na afloop van overeenkomst/abonnement in kwestie.
Opzegging geschiedt door een e-mail te richten aan info@doupinetwerk.nl met als
onderwerp “(uw klant/klantennummer): opzegging abonnement DOUPI NETWERK”.
4.6 DOUPI NETWERK heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen dan wel de toegang tot onze diensten al dan niet tijdelijk te blokkeren als de
klant (adverteerder/bedrijf) één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst en/of de algemene voorwaarden en/of eventuele aanvullende voorwaarden
niet nakomt.
4.7 In geval van blokkering door DOUPI NETWERK is klant toch de vergoedingen
verschuldigd die verband houden met de overeenkomst, gedurende de periode van deze
blokkering. DOUPI NETWERK behoudt daarnaast het recht op volledige
schadevergoeding.
4.8 In geval van voortijdige beëindiging door DOUPI NETWERK als gevolg van een aan de
klant toe te rekenen tekortkoming, moet de klant onmiddellijk de door DOUPI NETWERK
gestuurde slotnota betalen. De hoogte van het verschuldigde bedrag in deze slotnota kan
bestaan uit, maar is niet beperkt tot, de optelsom van alle vaste maandelijkse
abonnementsvergoedingen voor de resterende duur van de minimale contractsperiode
inclusief administratiekosten. Mocht bij wanbetaling hiervan de klant nog niet overgegaan
zijn tot betaling, wordt er een incassobureau ingeschakeld om verschuldigd bedrag te
verhalen, extra kosten die op dat ogenblik ontstaan worden verhaald op de klant.

4.9 DOUPI NETWERK heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of
tussenkomst van een rechter met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de
klant:
a) aan DOUPI NETWERK valse en/of verkeerde gegevens heeft doorgegeven;
b) heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen (tijdig) door te geven;
c) de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
d) surseance van betaling heeft aangevraagd of surseance van betaling is verleend;
e) onder curatele of bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn
vermogen verliest, waaronder in geval van schuldsanering.
f) faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;
g) komt te overlijden, dan wel (bij rechtspersonen) wordt geliquideerd;
4.10 Een gratis dienst(en) kan eenzijdig door DOUPI NETWERK worden beëindigd en er kunnen
geen rechten worden ontleend aan klant voor gratis diensten van DOUPI NETWERK.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 DOUPI NETWERK tracht de informatie van haar dienstverlening zo actueel, volledig
en nauwkeurig samen te stellen. DOUPI NETWERK aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg zijn van
mogelijke fouten, tijdelijk buiten bedrijf zijn van de dienstverlening, tekortkomingen in
de informatie van haar dienstverlening en/of welke het gevolg zijn van technische
storingen. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.
5.2 De klant heeft een plicht zelf te controleren of een advertentie/product/dienst nog
geldig is, dit moet tijdig doorgegeven worden per e-mail volgens in artikel [2.17]
aangegeven procedure. DOUPI NETWERK zal uit eigen vermogen zo goed mogelijk
assistentie verlenen bij de correcte uitvoering van het opzetten van de advertentie op de
website www.DOUPI.nl en andere overige dienstverlening. Mochten hieruit
onduidelijkheden/kosten of problemen uit ontstaan met zowel DOUPI NETWERK als
bezoekers van www.DOUPI.nl, dan is DOUPI NETWERK hier niet voor aansprakelijk te
stellen. DOUPI NETWERK sluit iedere aansprakelijkheid uit welke het gevolg is van
gebruik door bezoekers van de door klanten geleverde aanbiedingen, goederen en
diensten en is niet verantwoordelijk voor het materiaal dat klanten beschikbaar stellen en
de websites en/of andere landingspagina’s waar naar toe de aanbiedingen verwijzen.
DOUPI NETWERK is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van
toeverzonden promotiemateriaal aan klanten en is niet verantwoordelijk voor eventuele
kosten die voor het bedrijf bij het faciliteren van deze promotiemateriaal gemoeid zijn.
5.3 DOUPI NETWERK is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden
van de aangekochte goederen en diensten door consumenten bij klanten, noch voor de
deugdelijkheid ervan, noch voor de eventuele inbreuk op de rechten van derden.
5.4 DOUPI NETWERK hanteert strenge normen en waarden voor de advertenties.
Storende en kwetsende bijdragen kunnen bij info@doupinetwerk.nl gemeld worden met
als onderwerp “klacht:”, zodat DOUPI NETWERK zonodig actie kan ondernemen.
5.5 DOUPI NETWERK is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze,
ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen in haar dienstverlening, zouden voorkomen,
en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen
veroorzaken.
5.6 DOUPI NETWERK kan haar dienstverlening (of enig onderdeel daarvan) op ieder
moment tijdelijk of permanent wijzigen of beëindigen. De klant gaat ermee akkoord dat
DOUPI NETWERK niet aansprakelijk is indien haar dienstverlening gewijzigd, beëindigd of
opgeschort wordt.
5.7 DOUPI NETWERK biedt diensten aan zoals het verkopen van Facebook Likes en
reclameposters aan de weg; Doupi Wegreclame; die bij een derde partij worden
ingekocht, hier kan DOUPI NETWERK niet aansprakelijk voor worden gesteld in geval van
niet of niet-tijdig geleverde diensten of gebrekkige aanlevering van desbetreffende
product/dienst waarbij restitutie niet mogelijk is.

Artikel 6: Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
6.1 Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud,
vormgeving, gebruikte databanken, geregistreerde of niet geregistreerde beeld- en
woordmerken van onze dienstverlening -waaronder de website, emails en digitale
nieuwsbrief behoren DOUPI NETWERK of klanten (bedrijven/adverteerders) toe.
6.2 Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van DOUPI NETWERK de op
en via deze dienstverlening aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk
om de dienstverlening te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te
maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of
enige rechten hierop te verlenen aan derden.
6.3 DOUPI NETWERK behoudt alle rechten met betrekking tot zo een bovengenoemd
gebruik die niet is geoorloofd of in strijd is met deze algemene voorwaarden.

Artikel 7: Bedrijf/persoonsgegevens
7.1 DOUPI NETWERK houdt zich voor de administratie en verwerking van persoon en
bedrijfsgegevens aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van
persoonsgegevens
7.2 Om de nieuwsbrieven, mailings, socialmedia-berichten en dergelijke te ontvangen
dient consument zich te registreren volgens een bepaalde registratieprocedure.
7.3 De consument dient afhankelijk van de dienst te verstrekken zijn emailadres en/of
twitternaam/facebookaccount (social media).
7.4 De consument draagt zorg dat deze geregistreerde gegevens juist, actueel en
volledig zijn.

Artikel 8: Privacy statement
8.1 Indien een klant persoon/bedrijfsgegevens heeft verstrekt aan DOUPI NETWERK dan
zullen deze gegevens opgeslagen worden in de database en als vertrouwelijke informatie
worden beschouwd.
8.2 Alleen geautoriseerde medewerkers van DOUPI NETWERK en geautoriseerde
medewerkers van bedrijven waarmee DOUPI NETWERK samenwerkt hebben toegang tot
deze vertrouwelijke gegevens en zullen deze gegevens gebruiken voor het doel waarvoor
zij verstrekt zijn.
8.3 DOUPI NETWERK is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de klanten
waarnaar gelinkt en/of doorverwezen wordt.
8.4 U mag zich alleen toegang verschaffen tot deze website via onze app, standaard
web- en mobiele browsers en vergelijkbare applicaties voor consumenten, maar niet met
een robot, spider, offline reader, site doorzoeker/ophaal applicatie of andere handmatige
of automatische hulpmiddelen, apparaten of processen die onze website ophalen,
indexeren of data-minen door middel van scraping, spidering of op andere wijze. Bij wijze
van uitzondering, welke door ons op ieder moment kan worden ingetrokken, mogen
operators van openbare zoekmachines spiders gebruiken om materiaal van de website te
kopiëren mits dit uitsluitend gebeurt met het enkele doel - en alleen voor zover
noodzakelijk - om openbaar toegankelijke en doorzoekbare indexen te maken van het
materiaal. De voorgaande uitzondering geldt niet voor het
cachen of archiveren van het materiaal.

Artikel 9: Betalingen, tarieven en transacties
9.1 De door de klant verschuldigde vergoeding/tarieven voor het gebruik van de diensten
van DOUPI NETWERK worden maandelijks of jaarlijks afhankelijk van het soort
overeenkomst/gekozen betalingsmethode bij vooruitbetaling en/of automatische incasso
en/of Ideal, hetzij andere betalingsmogelijkheden aangegeven worden door DOUPI
NETWERK, in rekening gebracht vanaf het moment van oplevering van onze dienst(en)
zoals genoemd in artikel [4.1]. Dit gebeurt door keuze voor een factuur, eenmalige
betaling waarbij het verschuldigd bedrag ter waarde van 1 jaar oftewel 12-maanden
compleet in een maal overgemaakt wordt op onze rekening hetzij via Ideal of andere
aangegeven mogelijkheden afhankelijk van het soort overeenkomst die bekrachtigd
wordt of automatische incasso. Facturen worden per email toegezonden tenzij voor een
ander soort betalingsmethode gekozen is.
9.2 Bij facturering geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
9.3 Afwijkende betalingsvoorwaarden kunnen voor bepaalde aanbiedingsvormen worden
vastgesteld.
9.4 Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling normaliter plaats door middel van
automatische incasso van de door de klant aangegeven bank- of girorekening, waarvoor
de klant DOUPI NETWERK heeft gemachtigd.
9.5 De klant draagt telkens zorg voor een toereikend saldo op de voor automatische
incasso bestemde bank- of girorekening. Indien de klant niet of niet tijdig voldoet aan
zijn betalingsverplichtingen zal DOUPI NETWERK incassokosten bij de klant in rekening
brengen binnen de daarvoor in het Burgerlijk Wetboek en aanvullende regelgeving
gestelde grenzen.
9.6 Indien het voor DOUPI NETWERK niet mogelijk is automatisch te incasseren van de
rekening van de klant, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
9.7 DOUPI NETWERK kan van de klant een voorschot of een betalingsgarantie van een
nader door DOUPI NETWERK vast te stellen bedrag verlangen [en heeft het recht om de
levering van de desbetreffende dienst op te schorten], onder meer wanneer DOUPI
NETWERK van mening is dat de klant mogelijk de betalingsverplichtingen niet zal
nakomen.
9.8 Bezwaren tegen de hoogte van de door DOUPI NETWERK in rekening gebrachte en/of
afgeschreven bedragen dient de klant zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 14 dagen na de
afschrijving per e-mail aan DOUPI NETWERK kenbaar te maken via info@doupinetwerk.nl
met als onderwerp “(uw klant/klantennummer): bezwaar factuur”. Na het verstrijken van
die datum wordt de klant geacht akkoord te zijn gegaan met de hoogte van het bedrag
dat op de rekening is vermeld.
9.9 Als de toegang tot de diensten van DOUPI NETWERK op grond van het in artikel [4.7]
bepaalde is geblokkeerd, is DOUPI NETWERK gerechtigd om de daarmee verband
houdende kosten, alsmede de kosten verband houdende met een eventuele deblokkering
van de toegang tot de diensten van DOUPI NETWERK, bij de klant in rekening te
brengen.
9.10 De klant is de door DOUPI NETWERK vastgestelde bedragen aan DOUPI NETWERK
verschuldigd. Deze worden vastgesteld op grond van de op het betreffende moment
geldende aangegeven prijzen die digitaal of door een geautoriseerde medewerker
verstrekt worden. Voor de vaststelling van de verschuldigde bedragen is de administratie
van DOUPI NETWERK bindend, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.
9.11 DOUPI NETWERK is ten alle tijde gerechtigd de prijzen (elektronisch) te wijzigen.
De actuele prijzen zijn beschikbaar op de website www.doupinetwerk.nl en/of bij de
klantenservice of door een geautoriseerde medewerker te verschaffen.
9.12 Indien de klant niet binnen de in artikel [9.2 en 9.7] genoemde betalingstermijn
heeft betaald, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
9.13 Vanaf de datum dat de klant in verzuim is, is DOUPI NETWERK gerechtigd de kosten
genoemd in artikel [4 en 9] naast de door de klant verschuldigd bedrag in rekening te
brengen.

9.14 Bij een overeenkomst waarbij betalingen aan DOUPI NETWERK worden gedaan voor
een overeengekomen bepaalde termijn en de klant (adverteerder/bedrijf) tussentijds zich
wilt afmelden, heeft klant geen recht op restitutie wat betreft resterende termijnen van
desbetreffende overeenkomst in welke vorm dan ook. Dit geldt ook voor eenzijdige
ontbindingen van overeenkomsten door DOUPI NETWERK.
9.15 Bij een faillisement van DOUPI NETWERK is er geen recht op restitutie in welke
vorm dan ook.
9.16 Na ontvangst van betaling wordt de advertentie na overleg met klant op de website
geplaatst of uitgevoerd indien het om Reclame Drukwerk, Online Reclame werk en/of
Drukwerk Verspreiding gaat.
9.17 Bij een gratis (actie) termijn bij gekozen abonnementen, geldt na deze periode een
afzegtermijn van 30 dagen. Na het verstrijken van deze afzegtermijn wordt de klant
geacht akkoord te zijn gegaan met de voortzetting van desbetreffende gekozen
abonnement en zal een factuur opgestuurd worden voor de gekozen abonnementsvorm.
9.18 DOUPI NETWERK heeft het recht de advertentie te verwijderen indien er sprake is
van langdurig verzuim van betaling.
9.19 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

