Algemene Voorwaarden
Toegang tot, en gebruik van, de Media5 Adressenservice is onderworpen aan onderstaande voorwaarden.

1.

Media5 Adressenservice

1.1

De Media5 Adressenservice is onderdeel van Media5. In deze voorwaarden wordt onder Media5 de Media5
Adressenservice verstaan.
Abonnementhouders van Media5 ontvangen wekelijks per e-mail een lijst met adressen van woningen die in
zijn gezet en/of een lijst met adressen van woningen die verkocht zijn en uit de verkoop zijn gehaald. Deze
adresgegevens zijn wettelijk toegeëigend uit verschillende publieke bronnen.
Media5 behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de Adressenservice (of een deel daarvan) te
verbeteren of te wijzigen.
Deze algemene voorwaarden vertegenwoordigen de gehele overeenkomst tussen de afnemer van de adressen
(verder te noemen: de Klant) en Media5 en vervangt elke en alle voorgaande beloftes, vertegenwoordigingen,
overeenkomsten, verklaringen en afspraken die bestonden of zouden hebben kunnen bestaan tussen Media5
en de Klant.

1.2

1.3
1.4

2.

Klant

2.1

Door gebruik te maken van Media5, gaat de Klant akkoord met alle algemene voorwaarden die in dit
document beschreven staan.

Betaling
2.2
Betaling vindt maandelijks plaats middels automatische incasso in de eerste week van de maand.
2.3
Afschrijving van het abonnementsgeld wordt geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden tenzij de Klant
binnen vijf dagen na incassering van het abonnementsgeld een schriftelijk bezwaar maakt.
2.4
Indien automatische incasso van het maandelijkse abonnementsgeld niet kan worden gerealiseerd, zijn wij
genoodzaakt een aanmaning te versturen. Na het verstrijken van de aangegeven termijnen zal Media5 de
vordering overdragen aan een incassobedrijf. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de Klant. Zodra de
vordering is overgedragen aan een incassobedrijf zal Media5 de levering van adressen opschorten en is zij
gerechtigd het abonnement per direct te beëindigen.
Beëindiging overeenkomst
2.5
De Klant kan zijn doorlopende abonnement uitsluitend schriftelijk beëindigen per e-mail aan
administratie@media5.nl of per post aan: Media5, Postbus 3017, 1270 EA Huizen. U ontvangt binnen
vijf werkdagen na opzegging een bevestiging van de stopzetting van het abonnement. Het abonnement wordt
beëindigd per het einde van de volgende maand na bevestiging van Media5.
2.6
Wanneer Media5 tot beëindiging van een abonnement overgaat als gevolg van artikel 2.4, is zij op geen
enkele wijze aansprakelijk voor vergoeding van schade en kosten die door de beëindiging op welke wijze dan
ook zouden kunnen ontstaan.
2.7
In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling, van faillissement, van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer zelfstandig over haar vermogen
kan beschikken, staat het Media5 vrij om het abonnement met directe ingang te beëindigen. Openstaande
betalingen van Media5 naar de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

3.

Adresgegevens

Klantgegevens
3.1
Om gebruik te kunnen maken van Media5 moet de Klant een korte aanmeldingsprocedure doorlopen, waarbij
gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de Klant in het
kader van het abonnement informatie te kunnen toezenden en om de Klant op de hoogte te houden van
eventuele nieuwe ontwikkelingen. Aanmelding geschiedt online op www.media5.nl via een
inschrijvingsformulier. Een abonnement kan alleen starten na expliciete acceptatie van de algemene
voorwaarden en na een akkoord voor automatische incasso door de Klant.
3.2
Media5 is uiterst zorgvuldig met haar klantgegevens. Toch kan van geen enkele gegevensoverdracht via het
internet worden gegarandeerd dat deze volledig veilig is; de Klant verzendt de informatie op eigen risico.
3.3
Klantgegevens die door Media5 worden gebruikt, zijn alleen voor de werknemers van Media5 beschikbaar
voor het uitoefenen van hun functie.
Aangeboden adressen
3.4
De adresgegevens die Media5 verschaft worden zo nauwkeurig mogelijk vergaard via publieke bronnen.
3.5
Voor onjuistheid in adresgegevens die via deze publieke bronnen worden verspreid, kan Media5 niet
aansprakelijk worden gesteld. Media5 verzamelt slechts de beschikbare informatie en biedt deze aan.
3.6
De door de Klant aangekochte adressen mogen alleen gebruikt worden binnen de context van het bedrijf van
de Klant. De adressen mogen in geen geval worden doorverkocht of anderszins ter beschikking gesteld
worden aan derden.
Overmacht
3.7
Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Media5 niet toegerekend kan worden doordat zij
buiten hun schuld door een tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te
verrichten. Hierin wordt begrepen: vertraagde of geen toelevering aan Media5, waardoor Media5 niet in staat
is zijn diensten te verrichten.
3.8
Media5 zal zich op overmacht mogen beroepen, wanneer de omstandigheden levering van adressen
verhinderd zijn. Gedurende de periode van overmacht zal de verplichting om adressen te leveren (tijdelijk)
opgeschort worden. De klant zal voor de periode van overmacht geen factuur ontvangen. Indien de periode
van overmacht langer duurt dan een maand is Media5 bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat
er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Belangrijke wijzigingen in de algemene voorwaarden worden per e-mail bij u aangekondigd. Voor vragen over de algemene
voorwaarden of over Media5 kunt u per e-mail contact met ons opnemen. U kunt ons telefonisch bereiken op telefoonnummer
035-8885155, van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

