
Algemene Voorwaarden Zeth B.V.

 1. Toepassingsgebied
1.1 De volgende algemene voorwaarden (hierna "AV") zijn van toepassing op alle contracten
die worden gesloten tussen Zeth B.V. (hierna "Zeth") en de klant (hierna "Contractpartner")
(Zeth en Contractpartner hierna gezamenlijk de "Partijen") over de uitvoering van diensten
als onderdeel van marketingprojecten, met name op het gebied van – maar niet beperkt tot -
influencer marketing, productie en kanaal gerelateerde diensten (hierna "Project" of
"Campagne") genoemd). Deze AV gelden voor alle primaire en secundaire diensten.

1.2 Zeth behoudt zich het recht voor om deze AV op enig moment aan te passen. De meest
recente versie is de versie die geldt voor de gecontracteerde uitvoering van diensten. Indien
de aanpassingen significante wijzigingen omvatten die van invloed zijn op de rechten en
plichten van de Contractpartner, zal Zeth de Contractpartner op de hoogte brengen voordat
de wijziging van kracht wordt door middel van geschikte methoden, bijvoorbeeld via de
website of per e-mail. Tenzij anders vermeld, wordt een bijgewerkte versie van de AV van
kracht op het moment dat ze op de website worden gepubliceerd. De Contractpartner is zich
ervan bewust dat voortzetting van het leveren van diensten nadat een aanpassing van deze
AV bekend is gemaakt, betekent dat de Contractpartner zich vrijwillig akkoord verklaart met
de bindende toepasselijkheid van de bijgewerkte AV.

2. Voorwerp van de overeenkomst en totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Het voorwerp van de overeenkomst is de dienst respectievelijk gedefinieerd in de
ingediende offerte (hierna aangeduid als “Offerte”). De Offerte bevat met name gegevens
over het soort en de omvang van de diensten, de uitvoeringsperioden en de door de
contractpartner te betalen vergoeding. Indien voor de uitvoering van de Projecten
medewerkingsplichten van de Contractpartner nodig mochten zijn, worden deze eveneens in
de Offerte opgenomen. De Offerte wordt schriftelijk gedaan (e-mail is voldoende).

2.2 Door aanvaarding van de schriftelijke Offerte komt de overeenkomst tussen Zeth en de
Contractpartner tot stand op basis van de voorwaarden vermeld in de Offerte en de
aanvaarding daarvan, met inbegrip van deze AV.  De aanvaarding van de Offerte dient
schriftelijk te worden verklaard (e-mail is voldoende).

2.3 Indien de Contractpartner zelf door een externe opdrachtgever (hierna: “Opdrachtgever”)
wordt gecontracteerd voor de uitvoering van het Project, houdt Zeth hiermee rekening; dit
betreft in het bijzonder de producten en service van de Opdrachtgever in het Project voor
zover deze onderdeel uitmaken van de Offerte. De partij die een contract aangaat met Zeth,
die alle gerelateerde rechten en plichten heeft, is echter de Contractpartner. De
Contractpartner draagt er zorg voor dat de eisen en wensen van de Opdrachtgever op
passende wijze worden gecommuniceerd zodat Zeth deze kan uitvoeren.

2.4 Indien het voorwerp van de overeenkomst het verlenen van diensten is door een of meer
influencers of andere personen, die op grond van hun bekendheid een zekere aanwezigheid
in de media afdwingen, geldt voor de overeenkomst de opschortende voorwaarde dat alle
betrokken influencers of andere personen instemmen. Zeth brengt Contractpartner van deze
instemming op de hoogte zodra deze is ontvangen (e-mail is voldoende). De voorwaarde
wordt pas geacht te zijn vervuld vanaf de datum waarop de kennisgeving is ontvangen.



2.5 Voor zover Zeth bepaalde Key Indicators zoals aantal volgers, weergaven of bereik in de
Offerte heeft genoemd, zijn deze onderworpen aan de opschortende voorwaarde van
bevestiging door de betrokken influencers.

2.6 Zeth heeft te allen tijde het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van haar
dienstverlening. Instemming van de Contractpartner is hiervoor niet vereist.

2.7 Uitdrukkelijke bepalingen in de Offerte of in de aanvaarding van de Offerte, die afwijken
van deze AV, hebben voorrang.

3. Begripsbepalingen
De volgende woorden in deze AV en in de Offerte hebben de hieronder gedefinieerde
betekenis.

3.1 Volgers: "Volgers" betekent het aantal volgers per social media kanaal of met betrekking
tot alle kanalen van de influencers, zoals bepaald in de Offerte en op de datum van de
Offerte. Het aantal Volgers wordt slechts deel van de overeenkomst indien dit uitdrukkelijk in
de Offerte is vermeld.

3.2 Content Plan: "Content Plan" is een overzicht van de planning en de content, dat wordt
opgesteld na ondertekening van de overeenkomst door zowel Zeth als de Contractpartner,
waarin de door Zeth en de influencers uit te voeren diensten nader worden omschreven. Het
Content Plan kan ook de data en perioden van de publicatie van de diensten bevatten.
Indien gedefinieerd in de Offerte, wordt het Content Plan deel van de overeenkomst na
bindende toezegging van de betrokken influencers. Dit geldt ook voor eventueel opgenomen
publicatiedata. Afwijkingen van het Content Plan zijn te allen tijde mogelijk, maar vereisen de
instemming van Zeth, de Content Partner en de influencer.

3.3 Vertoningen: "Vertoningen" betekent de frequentie van hoe vaak een inhoud aan een
gebruiker wordt getoond. Het meten van Vertoningen is afhankelijk van de concrete inhoud,
het bijbehorende mediatype en de eisen van de social media kanalen.

3.4 Content: "Content" betekent de te realiseren materialen, die worden genoemd in een
Offerte van Zeth. Content kan bestaan uit foto's, video's, tekstberichten of bijdragen, ook in
combinatie met, of geheel als foto of video, productplaatsingen in redactionele vorm,
sponsorverwijzingen, promotievideo's of advertenties. Ook andere diensten, die door de
influencers of in samenwerking met hen worden uitgevoerd en die bijvoorbeeld mogelijk
worden gemaakt door de technische functies van de social media platforms, worden in deze
AV beschouwd als Content.

3.5 Campagneperiode: De "Campagneperiode" is de periode genoemd in de Offerte van
Zeth gedurende welke de overeengekomen diensten of onderdelen daarvan worden
uitgevoerd, in het bijzonder gepubliceerd of anderszins toegankelijk gemaakt. De
Campagneperiode wordt vermeld in de Offerte en/of het Content Plan.

3.6 Customer Content: "Customer Content" betekent Inhoud (bijvoorbeeld handelsmerken,
afbeeldingen, video's, muziek, illustraties en producten van de Contractpartner of



Opdrachtgever, enz.), die door de Contractpartner ter beschikking wordt gesteld of
doorgestuurd aan Zeth voor het creëren van de Content.

3.7 Posting: "Posting" betekent de publicatie van de Inhoud en ook andere berichten,
bijdragen en soortgelijke diensten om via de influencers de aandacht te trekken op sociale
mediakanalen of andere digitale platforms.

3.8 Bereik: "Bereik" betekent het totaal aantal daadwerkelijk bereikte individuele contacten
met gebruikers per Posting. De meting van het Bereik is afhankelijk van de desbetreffende
Posting en de eisen van de social media kanalen. Het is niet altijd mogelijk toegang te
verlenen tot de gegevens die informatie geven over het Bereik.

3.9 Social Media Kanalen: "Social Media Kanalen" zijn de kanalen en/of profielen van de
influencers genoemd in een Offerte van Zeth op de websites en/of mobiele apps van de
diensten "YouTube”, "Facebook”, "Instagram”, "Twitter”, "Twitch", "TikTok", "Snapchat" of
soortgelijke platforms en diensten.

4. Verlening van diensten
4.1 Zeth zorgt voor de uitvoering van de diensten die in een Offerte worden genoemd. De
wijze waarop de dienst wordt uitgevoerd, is ter beoordeling van Zeth. Indien
overeengekomen in de Offerte zullen de diensten worden uitgevoerd met de bijdrage van
influencers. Indien diensten worden verricht voor het opnemen van video's, filmen of andere
productiewerkzaamheden waarbij influencers betrokken zijn, zorgt Zeth ervoor dat de
influencers beschikbaar zijn voor het aantal opname- of productiedagen genoemd in het
Content Plan. Tenzij anders overeengekomen in de Offerte, gaat Zeth zelf rechtstreeks
overeenkomsten aan met alle deelnemers. De Campagneperiode, het aantal diensten en de
basisinhoud van de diensten worden zowel in de Offerte als in het Content Plan vastgelegd.
De Content wordt geproduceerd in overeenstemming met de kwaliteit die marktconform is.
Indien de Contractpartner wenst dat de uitvoering van hogere kwaliteit is of aan andere
technische specificaties voldoet, kan hieraan alleen gevolg worden gegeven indien dit in de
Offerte is vermeld. Dit geldt in het bijzonder voor bijzondere vormen van gebruik en
publicatie.

4.2 De Contractpartner draagt er zorg voor dat alle informatie die nodig is voor de uitvoering
van de dienstverlening wordt ontvangen op de data die zijn overeengekomen tussen de
Contractpartner en Zeth. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening nodig is om
gebruik te maken van de Content van de Contractpartner of de Content van de
Opdrachtgever, wordt deze Content door de Contractpartner overgedragen op de data
verzocht door Zeth. Zeth is niet verantwoordelijk voor de gevolgen als deze overdracht niet
op tijd plaatsvindt.

4.3 Alle diensten van influencers worden georganiseerd en gecoördineerd door Zeth. Ook
zal Zeth erop toezien dat de influencers de wettelijke voorschriften en de regels van de
social media platforms naleven. Zeth is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele
schendingen van de bovengenoemde voorschriften en beleidsregels. Zeth draagt er met
name enkel zorg voor dat de publicatie, de Posting en alle diensten voor het onder de
aandacht brengen door de influencer (indien toepasselijk) zoals overeengekomen in de



Offerte in overeenstemming zijn met het Content Plan. Uitstel of wijzigingen moeten tijdig
aan Contractpartner worden gemeld.

4.4 Indien dit vermeld is in de Offerte, verzorgt Zeth ook alle benodigde diensten met
betrekking tot de productie en/of publicatie van de Content. Ook de ontwikkeling, de
daadwerkelijke productie en postproductie kunnen hierin worden opgenomen. Zeth is vrij in
haar beslissing hoe alle productie-specifieke diensten worden uitgevoerd. Zeth beslist naar
eigen inzicht of alle productiediensten of een deel daarvan door onderaannemers worden
uitgevoerd. Indien op verzoek van Contractpartner productiediensten worden verricht door
andere dienstverleners dan Zeth, komt de overeenkomst tot stand en geschiedt de
facturering op de wijze zoals bepaald in de Offerte.

4.5 Indien door de aard van de dienst deze een acceptatieprocedure met zich meebrengt,
draagt Zeth er zorg voor dat Content na afronding en gereed voor acceptatie ter beschikking
wordt gesteld aan de Contractpartner voor de acceptatieprocedure. Tenzij anders bepaald in
de Offerte, heeft de Contractpartner in totaal twee (2) keer de gelegenheid om Zeth op de
hoogte te stellen van wijzigingsverzoeken met betrekking tot de desbetreffende Content.
Een wijzigingsverzoek moet binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de Content
schriftelijk aan Zeth worden gemeld (e-mail is voldoende), anders wordt de Inhoud als
geaccepteerd beschouwd en gepubliceerd op de datum die in het Content Plan wordt
genoemd. Indien een wijzigingsverzoek betrekking heeft op wijzigingen die in de loop van de
postproductie kunnen worden aangebracht (andere cut, effecten, gebruik van eerder
geproduceerd filmmateriaal, etc.) of op wijzigingen in verband met onvoldoende en
afwijkende naleving door de Influencer van de eisen die in de briefing zijn vastgelegd, zal
Zeth deze wijzigingen doorvoeren zonder extra kosten voor de Contractpartner, mits dit
slechts geringe meerkosten met zich meebrengt, of zij draagt er zorg voor dat de influencer
deze wijzigingen doorvoert. Zeth bepaalt eenzijdig de hoogte van de onkosten. Indien de
gevraagde wijzigingen vertraging en/of aanzienlijke extra inspanningen met zich
meebrengen, in het bijzonder indien de Content opnieuw geproduceerd moet worden of
indien meer bewerkelijke aanpassingen vereist zijn tijdens de postproductie, brengt Zeth de
Contractpartner op de hoogte van de verwachte vertraging en/of de extra kosten die
daardoor naar verwachting zullen ontstaan. Zeth voert de gevraagde wijzigingen pas door
nadat hiervoor akkoord is gegeven en nadat de Contractpartner de geschatte kosten hiervan
heeft opgegeven. De extra kosten worden onverwijld en middels gebruikelijke facturering
door de Contractpartner gedragen. Zeth is niet aansprakelijk voor vertraging die hieruit
voortvloeit.

4.6 Reclame: Indien de uit te voeren diensten reclamevideo's, promotionele posts of andere
marketingcontent betreffen, draagt Zeth er zorg voor dat de Content na vrijgave door de
Contractpartner zal worden gepubliceerd op de overeengekomen social mediakanalen, en
dat deze Content gedurende de Campagneperiode te zien is op de social mediakanalen
genoemd in het betreffende Content Plan. De respectievelijke publicatiedata voor de
Content zijn vastgelegd in het Content Plan. Verder is de Contractpartner ermee bekend en
gaat hij ermee akkoord in dat Zeth en/of de influencers volgens de respectievelijk geldende
wettelijke bepalingen verplicht zijn om te vermelden dat de Content reclame betreft, met
name door deze onmiskenbaar te identificeren als reclame. Zeth aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor de verwijdering of blokkering van Content op initiatief van derden die



niet gegrond is op inbreuken op rechten die binnen de verantwoordelijkheid van Zeth en/of
de influencer vallen.

4.7 Productplaatsing: Voor zover de te verrichten diensten productplaatsingen zijn, bevestigt
Contractpartner dat hij weet en akkoord gaat dat voor productplaatsingen wettelijke
voorschriften gelden; Contractpartner ziet hierbij af van het beïnvloeden van de wijze van
productplaatsing van de producten van Contractpartner of Opdrachtgever die voorwerp van
de overeenkomst zijn, evenals van inmenging in de redactionele verantwoordelijkheid en
onafhankelijkheid van Zeth en/of de betrokken influencer. De Contractpartner bevestigt ook
dat hij weet en akkoord gaat dat Zeth en/of de influencer op grond van toepasselijke wet- en
regelgeving verplicht kunnen zijn om te voldoen aan verplichtingen in verband met merken-
en reclamereglementen met betrekking tot de Content.  Dit geldt in het bijzonder voor de
plicht om op een geschikte plaats aan te geven dat de Content met steun van de
Contractpartner tot stand is gekomen en dat het productplaatsing betreft.  Dit kan
bijvoorbeeld worden bewerkstelligd middels weergave van de tekst "mede mogelijk gemaakt
door", of “deze video bevat productplaatsing van” producten of diensten van de
Contractpartner of Opdrachtgever.

4.8 Sponsoring: Voor zover de te leveren diensten sponsoring betreffen, bevestigt
Contractpartner dat hij weet en akkoord gaat dat de sponsoring moet voldoen aan wettelijke
voorschriften; Contractpartner doet hierbij reeds nu voor alsdan afstand van inmenging in de
Content en publicatie of programmaplaatsing van een gesponsorde Content op een
zodanige wijze dat de redactionele verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid van Zeth en/of
de betrokken influencer wordt aangetast. In geval van sponsoring maakt Zeth of de
influencer duidelijk, in redelijke beknoptheid en op passende wijze, dat er sprake is van
financiering door de contractpartner of diens Opdrachtgever, in overeenstemming met de
daarvoor geldende wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld in het begin of bij het einde van de
content. Behalve of in plaats van de naam van de Contractpartner of diens Opdrachtgever
kan ook het bedrijfslogo of een handelsmerk, een ander symbool van de Contractpartner of
diens Opdrachtgever, een verwijzing naar de producten van Contractpartner of
Opdrachtgever of een overeenkomstig onderscheidend teken worden weergegeven.

4.9 Muziek: Indien de Content muziek bevat, gebruikt Zeth uitsluitend muziek waarvoor de
vereiste gebruiksrechten kunnen worden verkregen. Indien muziek wordt gebruikt op
verzoek van de Contractpartner of diens Opdrachtgever, waarvan de gebruiksrechten in het
bezit zijn van auteursrechtenorganisaties, zal de contractpartner zelf de vorderingen tot
vergoeding van de auteursrechtenorganisaties voldoen.

4.10 Indien dit vermeld wordt in de Offerte, zal Zeth de Contractpartner voorzien van
rapportages en/of tussentijdse rapportages over Key Indicators zoals Bereik, Vertoningen en
mogelijke andere Key Indicators op vastgestelde momenten in de Campagneperiode. De
soorten Key Indicators worden genoemd in de Offerte.

5. Toekenning van gebruiksrechten
5.1 Zeth verleent de Contractpartner de gebruiksrechten zoals bepaald in de Offerte. Indien
overeengekomen in de Offerte, verleent Zeth de Contractpartner in het bijzonder het recht
om de Content openbaar toegankelijk te maken en te profiteren van alle daarop betrekking
hebbende vormen van exploitatie, en deze rechten ook over te dragen aan met name



derden zoals de Opdrachtgever. Volgens de bepalingen van de Offerte worden de rechten
verleend als exclusieve of niet-exclusieve rechten voor de Campagneperiode of daarna,
lokaal beperkt tot het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden of lokaal onbeperkt,
en beperkt tot bepaalde media of zonder dergelijke beperking. Indien overeengekomen in de
Offerte is de Contractpartner met name gerechtigd de Content binnen de grenzen van het
gebruiksdoel, zoals vastgelegd in de Offerte, te gebruiken voor de uitvoering van de
Campagne. Hieronder valt, voor zover overeengekomen, het recht om Content geheel of
gedeeltelijk naar eigen inzicht door hemzelf of via derden in verband met de Campagne te
verveelvoudigen, opnieuw af te spelen, openbaar te maken en te verspreiden. Indien
overeengekomen worden met name de rechten voor het verstrekken van openbare toegang,
openbare weergave en opvraging overgedragen, elk onafhankelijk van het
type/vorm/kanaal/omvang van de overdracht, exploitatie of opslag, en onafhankelijk van de
ontvangstapparatuur en de rechtenrelatie met de eindgebruiker.

5.2 Voor zover in de Offerte is bepaald, krijgt de Contractpartner rechten, waaronder het
recht op verdere overdracht aan derden, om de Content en Postings in zijn eigen Social
Media-kanalen op te nemen, te delen, ernaar te linken of te publiceren en te verspreiden op
een andere, soortgelijke wijze. Dit recht wordt verleend voor de duur van de
Campagneperiode of langer. Een publicatie in bovengenoemde zin vereist echter de
voorafgaande schriftelijke vrijgave van Zeth (e-mail is voldoende).

5.3 Verdere gebruiksrechten voor de Content dan die welke uitdrukkelijk zijn genoemd in de
Offerte van Zeth worden niet verleend aan de Contractpartner en/of zijn Opdrachtgever. Het
is de Contractpartner en zijn Opdrachtgever alleen toegestaan Content, in het bijzonder
videomateriaal, te gebruiken buiten wat in de Offerte is overeengekomen, na uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Zeth en, indien van toepassing, een nadere overeenkomst
over de vergoeding hiervan. Zeth is niet verplicht om deze toestemming te verlenen.

5.4 Indien de Contractpartner of de Opdrachtgever de omvang of de aard van de verleende
gebruiksrechten zoals vastgelegd in de Offerte overschrijdt, is de Contractpartner
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende inbreuken op eigendomsrechten en vrijwaart
de Contractpartner Zeth van aanspraken van derden, waaronder influencers, op eerste
verzoek en vergoedt de Contractpartner de kosten voor passende rechtsbijstand.

5.5 Indien de Contractpartner aan Zeth Customer Content en/of Content van derden (bijv.
opnames van muziekuitvoeringen, foto's, tekens, teksten, video's enz.) ter beschikking stelt
die door Zeth in het kader van de contractuele samenwerking worden gebruikt, zal de
Contractpartner Zeth en de influencers op eerste verzoek vrijwaren van alle aanspraken van
derden in verband met het gebruik van de Customer Content en de kosten voor passende
rechtsbijstand vergoeden. Indien de Contractpartner niet schriftelijk meldt dat er beperking
en/of verplichtingen gelden (bijv. het vereiste om naam te vermelden), worden de rechten op
de Customer Content zonder beperking in tijd, regio en inhoud aan Zeth verleend, evenwel
niet-exclusief. Alle content die is geproduceerd met behulp van Customer Content kan
zonder beperkingen worden gebruikt door Zeth en/of de influencers, zelfs na beëindiging
van de overeenkomst, indien geen beperkingen worden gemeld op het moment dat ze
beschikbaar worden gesteld voor gebruik.



5.6 Het is de Contractpartner niet toegestaan ideeën, presentaties, concepten of andere
documenten te gebruiken die gedurende de samenwerking zijn opgesteld door Zeth en/of de
influencer en die niet binnen het bereik van de desbetreffende Offerte vallen. Deze zijn het
intellectuele eigendom van Zeth of de influencers waarvoor de toepasselijke
auteursrechtwetgeving geldt. Ideeën en ruwe ideeën kunnen alleen worden gerealiseerd als
hiervoor vooraf een overeenkomst is gesloten met Zeth. Gehele of gedeeltelijke reproductie
en elke overdracht aan derden is verboden. De Contractpartner is aansprakelijk voor de
schade die het gevolg is van een verboden gebruik of overdracht aan derden.

5.7 Ongeacht de aan de Contractpartner te verlenen rechten, heeft Zeth het recht om de
geproduceerde Content of onderdelen daarvan te gebruiken voor reclame voor zichzelf,
waarbij Zeth het recht heeft om naar de Content of de Campagne/het Project te verwijzen in
aankondigingen of presentaties.

6. Vergoeding en betalingsvoorwaarden
6.1 Als tegenprestatie voor de uitvoering van de door Zeth of de influencers uit te voeren
diensten onder deze AV en de Offerte, en de overdracht van rechten volgens artikel 5,
betaalt de Contractpartner aan Zeth de vergoeding die is vastgelegd in de Offerte plus de
belasting over de toegevoegde waarde.

6.2 De diensten worden gefactureerd volgens de in de Offerte vastgestelde betalingstermijn.
Voor overige facturaties zijn de diensten verschuldigd wanneer ze door Zeth zijn uitgevoerd
en respectievelijk door Zeth kunnen worden gefactureerd.

6.3 Het betreffende factuurbedrag dient uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na
facturering zonder verrekening te worden betaald, tenzij anders beschreven staat in de
Offerte.

6.4 Indien de Contractpartner niet tijdig betaalt, heeft Zeth het recht verdere voortzetting van
de Campagne zoals overeengekomen onder het projectcontract op te schorten tot de
ontvangst van de betaling en deze te verbinden aan de betaling van een passend voorschot
op de te verwachten vergoeding. De Campagneperiode wordt dan dienovereenkomstig
verlengd. Zeth is eveneens gerechtigd de reeds geproduceerde Content niet vrij te geven op
grond van achterstallige betaling.  Dit recht om Content niet vrij te geven geldt ook in alle
gevallen van een significante verslechtering van de financiële situatie van de
Contractpartner. Zeth heeft het recht rente te vorderen ter hoogte van de basisrente plus 9
procentpunten. Aanspraken op verdere schadevergoeding blijven uitdrukkelijk
voorbehouden.  Het recht van Contractpartner om een geringere verzuimschade te bewijzen
blijft hierdoor onaangetast.

6.5 Vorderingen van de Contractpartner op grond van onjuiste facturen verjaren na verloop
van één (1) jaar, gerekend vanaf het einde van het jaar waarin de onjuiste factuur van
Contractpartner is ontvangen. Dit geldt niet voor schadevorderingen vanwege onjuiste
facturen als gevolg van grove schuld of opzet. Hiervoor gelden de wettelijke
verjaringstermijnen.

6.6 Indien er afspraken over bonussen of kortingen van welke aard dan ook zijn gemaakt
tussen de Contractpartner of aan de Contractpartner gelieerde bedrijven enerzijds en Zeth of



aan Zeth gelieerde ondernemingen anderzijds, zijn deze niet van toepassing op deze
overeenkomst. Dit geldt niet als uitdrukkelijk is onderhandeld over dergelijke afspraken.

6.7 De Contractpartner heeft alleen recht op verrekening van betalingen als zijn
tegenvorderingen definitief en absoluut zijn, of als ze onbetwist of erkend zijn door Zeth.
Bovendien heeft de Contractpartner alleen recht op verrekening voor zover zijn
tegenvordering op basis van dezelfde contractuele relatie definitief en absoluut is of als deze
onbetwist of erkend is door Zeth.

7. Duur en beëindiging
7.1 De overeenkomst gaat in bij de ondertekening van de Offerte gedaan door Zeth en
eindigt zonder dat opzegging vereist is bij het verstrijken van de in de Offerte genoemde
Campagneperiode of bij het einde van de toekenning van rechten volgens de
respectievelijke Offerte en de betaling van de in de Offerte overeengekomen vergoeding
zoals bedoeld in artikel 6 van deze AV, indien dit later is. Het recht op buitengewone
beëindiging is uitgesloten.

7.2 Het recht van beide partijen op buitengewone beëindiging van de contractuele relatie om
gegronde redenen blijft onaangetast.

7.3 De Contractpartner heeft het recht zich terug te trekken uit de ondertekende
overeenkomst tot de start van de Campagne. Indien aanspraak wordt gemaakt op het recht
zich terug te trekken zoals bedoeld in zin 1 hierboven, heeft Zeth recht op vergoeding van
haar kosten, die worden aangetoond op basis van een beëindigingsberekening waarin ook
rekening wordt gehouden met de kosten die door Zeth zijn gemaakt in verband met de
uitvoering van de gehele Campagne. Indien Zeth de kosten niet aantoont op basis van een
beëindigingsberekening, geldt de volgende berekening van de door de Contractpartner terug
te betalen kosten: (i) bij terugtrekking tot negen (9) weken voor aanvang van de Campagne,
25% van de overeengekomen vergoeding, (ii) bij terugtrekking tot zes (6) weken voor
aanvang van de Campagne, 50% van de overeengekomen vergoeding, (iii) bij terugtrekking
tot drie (3) weken voor aanvang van de Campagne, 75% van de overeengekomen
vergoeding en bij terugtrekking op een later tijdstip, de volledige overeengekomen
vergoeding. De terugtrekking dient schriftelijk (e-mail is voldoende) aan Zeth te worden
gemeld.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Zeth geeft in principe geen garantie, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Offerte,
voor bepaalde Key Indicators, met name Bereik en Weergaven. Dit geldt ook voor het aantal
zogeheten "followers”, "subscribers" of "likes" op de Social Mediakanalen van de
deelnemende influencers.

8.2 Indien overeengekomen in de Offerte, zal Zeth alles in het werk stellen om de in de
Offerte vastgestelde Key Indicators te bereiken. Zeth kan echter niet aansprakelijk worden
gehouden voor het promotionele of communicatieve succes van een Campagne.

8.3 Voor zover meetbare en gekwantificeerde Key Indicators zoals Bereik of Weergaven in
de Offerte zijn overeengekomen, zal de dienstverlening conform de overeenkomst pas
worden gestopt bij een resultaat dat meer dan 25% lager is dan de Key Indicators. Na de



levering van de dienst worden dezelfde omstandigheden als basis genomen om de Key
Indicators te meten die als uitgangspunt zijn gehanteerd voor de prognose van de Key
Indicators in de Offerte. Indien deze omstandigheden zijn gewijzigd, kan de Contractpartner
bij een tegenvallend resultaat niet claimen dat de diensten niet zijn verleend zoals
overeengekomen. Zeth heeft het recht om een tegenvallend resultaat gedurende een
bepaalde periode te compenseren door tijdens een andere Campagneperiode beter te
presteren. In dat geval zal een dienstverlening worden verstrekt conform de overeenkomst.
In alle gevallen blijft het aan Zeth voorbehouden om tegenvallende resultaten te voorkomen
door het leveren van andere diensten die met de Contractpartner overeengekomen worden.

8.4 Zeth is niet aansprakelijk voor schade die rechtstreeks verband houdt met beïnvloeding
door de Contractpartner of diens Opdrachtgever op de uitvoering van Content op een wijze
die onwettig is en in strijd is met mededingings- en reclameregelgeving. Hetzelfde geldt voor
handelingen van de Contractpartner of Opdrachtgever die inmenging of overtreding vormen
op de redactionele autonomie en onafhankelijkheid van Zeth of de influencers.

8.5 De Contractpartner is aansprakelijk jegens Zeth en de influencers voor verliezen die
door hen worden geleden als gevolg van de onwettigheid van de inhoud en berichten, in het
bijzonder onder de mededingings- en reclameregelgeving, die het gevolg zijn van acties
ondernomen door de Contractpartner of diens Opdrachtgever, zoals beschreven in
paragraaf 8.4.

8.6 Zeth is niet aansprakelijk voor verliezen als gevolg van overmacht of technische
storingen, die onder de verantwoordelijkheid van andere bedrijven vallen, in het bijzonder
sociale mediaplatforms (die bijvoorbeeld ook van toepassing zijn op de transmissiekanalen
van telecommunicatiebedrijven of storingen bij toegangsproviders). Van overmacht is in het
bijzonder sprake indien Zeth door een omstandigheid waarop zij geen invloed kan
uitoefenen tijdelijk of permanent niet in staat is om de overeengekomen diensten uit te
voeren, omdat zich omstandigheden voordoen die niet waren voorzien bij het aangaan van
de overeenkomst of omdat zich omstandigheden voordoen waarop zij geen invloed kan
uitoefenen, zoals oorlog, rebellie, embargo, terrorisme, natuurrampen, epidemieën en
pandemieën (ook als gevolg van COVID-19). Voor het overige is Zeth alleen aansprakelijk
voor schade – ongeacht de juridische reden – als Zeth, haar wettelijke vertegenwoordigers
of rechtsopvolgers de schade hebben veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, of als
een verplichting is geschonden door opzet of grove nalatigheid. Essentiële contractuele
verplichtingen zijn plichten waaraan voldaan moet worden om de behoorlijke uitvoering van
de overeenkomst mogelijk te maken en waarop de contractpartner moet kunnen vertrouwen.
In het geval van schending van de plichten die essentieel zijn voor de overeenkomst, is de
aansprakelijkheid van Zeth voor schadevergoeding beperkt tot de voorspelbare schade die
gebruikelijk is voor de overeenkomst.

8.7 De voorgaande aansprakelijkheidsuitsluitingen of aansprakelijkheidsbeperkingen zijn
niet van toepassing in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid.
Aansprakelijkheid voor indirecte schade, in het bijzonder gederfde winst, is uitgesloten.

9. Geheimhouding
9.1 Zeth en de Contractpartner verbinden zich ertoe alle bedrijfs- en handelsgeheimen,
knowhow en andere informatie vertrouwelijk te behandelen, die door de respectieve andere



Partij in verband met deze Marketingovereenkomst of anderszins wordt bekendgemaakt en
die als vertrouwelijk zijn aangemerkt of als zodanig herkenbaar zijn, zowel tijdens de duur
van deze Projectovereenkomst als na afloop daarvan.

9.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op vertrouwelijke informatie die (i)
publiekelijk bekend was op het moment van openbaarmaking of die daarna publiekelijk
bekend is geworden zonder dat dit het gevolg is van een schending van de voorgaande
bepalingen, (ii) bekend is gemaakt door de bekendmakende partij op uitdrukkelijk
niet-vertrouwelijke basis, (iii) in het rechtmatige bezit was van de ontvangende partij
voorafgaand aan de openbaarmaking, of (iv) daarna door een derde aan de ontvangende
partij wordt verstrekt zonder een geheimhoudingsplicht te schenden. De bewijslast voor een
dergelijke uitzondering ligt bij de partij die zich erop beroept.

9.3 Na afloop van deze Projectovereenkomst dienen beide Partijen alle documenten die zij
in het kader van deze Projectovereenkomst van de andere Partij hebben ontvangen, volledig
terug te geven of alle van deze Partij ontvangen documenten te vernietigen indien deze
Partij daarom verzoekt.

10. Gegevensbescherming
10.1 Indien Partijen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst in aanraking komen
met persoonsgegevens, of indien deze gegevens hun ter kennis komen of aan hen worden
overgedragen of op andere wijze voor hen toegankelijk worden gemaakt, zijn zij verplicht de
persoonsgegevens als vertrouwelijk te behandelen.

10.2 Zeth en de Contractpartner dragen er zorg voor dat de verwerking van
persoonsgegevens is toegestaan binnen hun respectieve verantwoordelijkheidssfeer (art. 6
AVG) en dat de veiligheid van de gegevens wordt gegarandeerd zoals bedoeld in art.  32
AVG.

10.3 Partijen komen overeen dat de verwerking van persoonsgegevens onder aparte
verantwoordelijkheid zal plaatsvinden. Elke partij zorgt onafhankelijk voor met name
waarborging van de rechten van betrokkenen (art. 15 t/m 22 AVG) en de plicht tot het
verstrekken van informatie (art. 12 e.v. . AVG) binnen hun eigen aansprakelijkheidsgebied.
Met betrekking tot de bovengenoemde informatieplicht komen de partijen overeen dat zij de
betrokkenen informeren over een overdracht aan de andere partij,  overeenkomstig art. 14
AVG, zodat art. 15 (5) AVG van toepassing is op de ontvangende partij.

10.4 Partijen zijn bevoegd om gegevens over te dragen aan derden in de zin van art. 4 (10)
4 (10) AVG en aan dienstverleners zoals gedefinieerd in art. 28 AVG, indien en voor zover
dit nodig is voor de uitvoering van hun respectievelijke taken op grond van deze
Overeenkomst.

10.5 De aansprakelijkheidsovereenkomsten volgens het servicecontract en deze AV zijn van
toepassing op de gegevensverwerking met betrekking tot de serviceprestaties.

10.6 Deze verplichting blijft ook na beëindiging van de Projectovereenkomst gelden.

11. Goed gedrag



Partijen verplichten zich om gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot drie (3) jaar
na beëindiging van de overeenkomst geen negatieve uitspraken te doen over de andere
Partij, haar organen, medewerkers, producten en/of diensten of de contractuele
samenwerking. De Contractpartners verbinden zich ertoe de influencers in gelijke mate te
beschermen.

12. Slotbepalingen
12.1 Elke overeenkomst tussen Zeth en de Contractpartner omvat de door de
Contractpartner aanvaarde Offerte, deze AV en, indien overeengekomen in de Offerte, het
Content Plan, dat alsdan integraal onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.

12.2 Het contract vervangt alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen
Partijen. Wijzigingen van de overeenkomst, inclusief deze AV, dienen in schriftelijk vorm te
zijn. Dit geldt ook indien wordt afgezien van dit vereiste van schriftelijke vastlegging van
afspraken. Indien bepalingen in een Offerte van Zeth strijdig zijn met de bepalingen in deze
AV, prevaleren de bepalingen in de Offerte.

12.3 Alle diensten van Zeth worden uitsluitend uitgevoerd onder de voorwaarden van deze
AV. De AV van de Contractpartner zijn niet van toepassing, zelfs al verwijst de
Contractpartner uitdrukkelijk naar de toepasselijkheid ervan. Bij aanvaarding van de Offerte
van Zeth doet de Contractpartner onherroepelijk afstand van de eigen AV en aanvaardt hij
deze AV.

12.4 Nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen van de overeenkomst, met
inbegrip van deze AV en de Offerte, leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de
gehele overeenkomst. In plaats daarvan komen de partijen overeen een nietige of
vernietigbare bepaling te vervangen door een bepaling, die het economische doel van de
overeenkomst op een wettelijk toegestane manier mogelijk maakt. Dit is overeenkomstig van
toepassing in geval van een omissie in de bepalingen van de Projectovereenkomst.

12.5 Geschillen die tussen de partijen ontstaan uit de contractuele relatie ontstaan worden
beslecht door de bevoegde rechtbank te Amsterdam, voor zover wettelijke toegestaan.  Op
deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag
van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.


