Advertentie voorwaarden
Voorwaarden gebruik website en publicatiemiddelen

•

Het gebruik van advertenties op de website van Centrum Djoj is enkel voor activiteiten
welke in Centrum Djoj plaatsvinden.

•

Het plaatsen van een advertentie is niet gelijk aan het reserveren van een ruimte bij
Centrum Djoj.

•

Adverteren is enkel mogelijk als er een reservering is geplaatst voor een datum in de
toekomst binnen Centrum Djoj.

•

De advertentieperiode, het aantal beschikbare karakters van de advertentietekst en het
aantal mogelijk te plaatsen afbeeldingen is afhankelijk van het gekozen advertentie
product.

•

Per publicatiemiddel kan er één activiteit worden opgenomen. Voor meerdere activiteiten
dient u meerdere publicatiemiddelen af te nemen.

•

Het plaatsten van een advertentie in het Centrum Djoj Programmaboekje is enkel mogelijk
indien er tevens een advertentie op de website Centrum Djoj actief is.

•

Advertenties welke teksten bevatten welke verwijzen naar activiteiten buiten Centrum Djoj
worden geweigerd of verwijderd.

•

Advertenties met onzedelijke teksten foto’s of afbeeldingen, onwettelijke aanbiedingen, of
advertenties die niet passen binnen de doelgroep en de doelstelling van Centrum Djoj
worden geweigerd of verwijderd.

•

Centrum Djoj behoudt zich ieder recht voor om een advertentie niet op haar site online te
plaatsen.

•

Technische storingen en het offline zijn van de Centrum Djoj site www.djoj.nl geven geen
recht op enige restitutie van de betaalde prijs voor de advertentie of de duur van de
publicatie van de advertentie.

•

Plaatsing in externe media is afhankelijk van derden en kan niet worden gegarandeerd.

•

Adverteerders welke een of meerdere publicatie afnemen hebben recht op maximaal 1
folderrek/ bakje aan de wand bij Centrum Djoj.

•

Folders dienen aan de volgende maatvoering te voldoen: A5 (maximaal 145x210mm of
brochureformaat (maximaal 99x210mm)

•

Folders mogen uitsluitend de aandacht vestigen op activiteiten binnen Centrum Djoj.

•

Folders waarbij de aandacht gericht wordt op activiteiten buiten Centrum Djoj of met
afwijkende maatvoeringen kunnen niet worden geplaatst.

•

De betaling van het gekozen advertentie product vindt plaats nadat de advertentie door de
adverteerder is opgemaakt / aangemaakt. De betaling vindt plaats middels een factuur
welke binnen 14 dagen na dagtekening dient te worden voldaan.

•

Niet of niet tijdige betaling kan resulteren in het niet meer zichtbaar zijn van de
advertentie op de Centrum Djoj website.

Indien bovenstaande niet door de adverteerder in acht wordt genomen zal de advertentie zonder
aankondiging worden verwijderd van de Centrum Djoj website zonder enige vorm van restitutie en
onderbreking van de betalingsverplichting.

