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Wie zijn wij? 

Marokko Media is een bureau voor 

etnomarketing, communicatie met 

Marokkanen, multicultureel markt-

onderzoek en interculturele recla-

mecampagnes. Marokko Media wil 

Marokkaanse jongeren amuseren, 

informeren, en tot denken zetten 

over de sociale verhoudingen bin-

nen onze multiculturele samenle-

ving. Wij zijn doorgaans erg be-

trokken bij maatschappelijk rele-

vante projecten. Veel van onze 

activiteiten zijn er op gericht om de 

communicatie en integratie tussen 

zowel allochtonen en autochtonen 

als tussen allochtone groeperingen 

onderling te bevorderen. 

Virtual Community’s 

Wij staan bekend in het opzetten 

van grote virtual community’s op 

Internet. Een virtual community is 

een website die gebruikt wordt als 

ontmoetingsplaats op internet voor 

gelijkgezinden, die aan de hand 

van een thema met elkaar in con-

tact kunnen treden, voor hen rele-

vante informatie kunnen opvragen 

en uitwisselen en gebruik kunnen 

maken van specifieke internet 

diensten rond het thema. Wij bou-

wen websites die bijdragen aan het 

community-gevoel en een grote 

commerciële en maatschappelijke 

waarde hebben. 

Nieuwe Nederlanders 

Wij onderscheiden ons van andere 

bedrijven doordat wij een aantal 

succesvolle cases, gericht op Ma-

rokkanen, hebben opgezet. Via 

deze sites bieden wij bedrijven en 

overheden, die vaak moeite heb-

ben om allochtonen ofwel 'nieuwe' 

Nederlanders effectief te bereiken, 

de mogelijkheid om direct met 

deze doelgroep in contact te ko-

men. 

Onze overige diensten variëren van 

advies over etnomarketing en me-

diakeuze, verzamelen van kerncij-

fers, en full-service internet pro-

ducties. 
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Channels 

Wij zijn in staat om organisaties te 

adviseren bij het nemen van de 

juiste beslissingen en het verwe-

zenlijken van ambitieuze commu-

nicatiedoelstellingen. Wij fungeren 

als mediairs (bemiddelaars) tussen 

de communicatiedoelstellingen 

met betrekking tot de Marokkaan-

se doelgroep en de moderne com-

municatie mogelijkheden, waar-

onder Internet, mobiele telefonie 

en andere channels. Daarbij kun-

nen wij u bijstaan in het opzetten, 

ontwikkelen en onderhouden van 

het juiste communicatieplatform. 

Onze cases 

Wij worden gedreven door een 

maatschappelijk streven, welke 

uitstekend gecombineerd kan wor-

den met commerciële doelstellin-

gen. Behalve het opzetten van 

eigen projecten hebben wij ook 

projecten voor derden opgezet. 

Vrijwel al onze cases hebben media 

aandacht gekregen in grote lande-

lijke kranten en andere media. Met 

name door de originaliteit, en het 

succes van deze cases. 

 

 

 

Internet channelmarketing bij Marokko Media 

MVC is een product van Marokko Media. MVC staat voor de Marokko.nl Virtual Community. MVC is de grootste digi-

tale Marokkaanse community van Nederland èn België. Marokko.nl telt inmiddels al meer dan 120.000 leden, en 

dit aantal groeit nog iedere dag. 12% van onze bezoekers logt in vanuit België. 
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Doelgroepprofiel 

Marokko.nl is dé infotainmentsite van Marokkaans Nederland met rubrieken als lifestyle, club, dating, chat, nieuws, 

entertainment en events. Marokko.nl heeft een hoog bereik in de doelgroepen 15-20 en 21-30 jaar. Hieronder treft 

u een recent doelgroepprofiel. 

 

 

 

 
 Afbeelding 1.1: Geslacht 

 

 
 Afbeelding 1.2: Opleiding & Beroep 

Mannen: 46% 

Vrouwen: 54% 

Full-time Baan: 32% 

Studeert: 68% 

VWO, HBO, WO 53% 

VMBO, MBO 47% 
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 Afbeelding 1.3: Leeftijd 
 

 

 
 Afbeelding 1.4: Burgerlijke staat  
 

 

 
 Afbeelding 1.5: Online winkelen 

Jonger dan 20 jaar: 47% 

20 - 30 jaar: 43% 

30 - 40 jaar: 7% 

40 - 50 jaar: 2% 

Ouder dan 50 jaar: 1% 

Ongehuwd/alleenstaand en geen kinderen: 58% 

Gehuwd/samenwonend en geen kinderen: 23% 

Gehuwd/samenwonend en kinderen: 19% 

Geïnteresseerd in online aankopen: 78% 

Gebruikt internet al langer dan 2 jaar: 72% 

Koopt geregeld online: 14% 
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Advertentie mogelijkheden 

De mogelijkheden tot adverteren op de websites van Marokko.nl zijn zeer divers. Voor het goed afhandelen van een 

campagne zijn de volgende drie gegevens van belang; 

1. Soort campagne; 

2. Vorm/uiting; 

3. Type exposure; 

 

Begrippen: Soort campagne 

Flat Fee (Standaard): De kosten van het adverteren zijn onafhankelijk van het aantal be-

zoekers, impressies of click-through's. De adverteerder betaalt een 

vast tarief voor een vaste periode. 

 

Affiliate: De link leidt de bezoeker naar een pagina of site van de adverteerder, 

waarbij na een bepaalde handeling of transactie een commissie ten 

gunste van de rekening van het verkooppunt, Marokko.nl, komt. Via 

deze extra verkooppunten worden doelgroepen aangesproken die 

wellicht eerder niet bereikbaar waren. 

 

Clicks: Men spreekt van een click-through als een bezoeker op een banner 

klikt en daarmee de achterliggende pagina opvraagt. Deze kan pro-

ductinformatie bevatten, maar ook bijvoorbeeld een enquête. In dit 

geval betaalt de opdrachtgever per click-through. 

 

Begrippen: Vorm uiting 

Banners (Standaard): Banners zijn een veelbeproefde wijze om te adverteren. Het concept 

komt van de krantenwereld en is van oorsprong een (vette) kranten-

kop over de gehele pagina. 
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Buttons (Standaard): In beginsel is de button een banner in het klein. Door het kleinere 

formaat kan een button makkelijker worden verwerkt in het grafi-

sche ontwerp van een pagina. 

 

Gesponsorde omgeving: Een onderdeel of special sponsoren van de website. 

 

Gesponsorde website: Marokko Media biedt naast de mogelijkheid van gesponsorde omge-

ving, ook de mogelijkheid tot het sponsoren van een hele (thema) 

website die kan hangen onder het MVC-netwerk. 

 

Superstitials: Superstitials zijn 'tussendoortjes', onderbrekende pagina’s, die te 

vergelijken zijn met een ‘even geduld’ scherm op TV. 

 

Interstitials Interstitials zijn vergelijkbaar met een interstitial. Het verschil is ech-

ter dat deze eenmalig en enkel vertoond wordt bij het betreden van 

de website. 

 

Splash: Een splash is vergelijkbaar met een interstitial, met één belangrijk 

verschil; de pagina verdwijnt pas als er op geklikt wordt. 

 

Multimediale concepten: Adverteren door middel van bewegend beeld en/of geluid. 

 

Nieuwsbrieven: De nieuwsbrieven binnen het MVC netwerk kunnen op verschillende 

wijzen worden gesponsord. Adverteren in een nieuwsbrief is interes-

sant, omdat de geabonneerde heeft aangegeven in de specifieke in-

formatie van de nieuwsbrief geïnteresseerd te zijn. 
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Tekstlink: Een object, meestal in de vorm van tekst (een woord of url) dat kan 

worden aangeklikt. 

 

SMS: Aan alle SMS-berichten die door de multimediale platforms van MVC 

worden verzonden, kan een commerciële boodschap worden ver-

bonden. 

 

Streamspot: Een streamspot is een commercial die uitgezonden wordt voor/door 

een filmpje of een livestream. 

 

Gidsnotering: Op enkele MVC websites is het mogelijk uw bedrijf/diensten op te la-

ten nemen in de (bedrijven)gids. In deze gids krijgt u de gelegenheid 

uzelf te profileren door middel van een korte tekst en foto’s/logo. 

 

Begrippen: Type exposure 

Preserved location VIP, exclusief, zonder refresh/roulate.  Hier krijgt, in tegenstelling tot 

een RON campagne, een reclame-uiting een vaste plek, op bijvoor-

beeld een specifieke rubriek binnen een MVC-website. 
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RON (Standaard): (Run Of Network MVC) Dit betekent dat de reclame-uiting in het rou-

latie systeem van de MVC wordt verwerkt en samen met alle andere 

campagnes om de beurt op het gehele MVC-netwerk wordt getoond. 

(mits deze wordt aangeboden op de pagina) Hoe vaak een reclame-

uiting wordt getoond hangt af van het aantal ingekochte AdViews. 

Bij een standaard campagne wordt een reclame-uiting 10.000 keer 

per dag getoond. De reclame-uiting heeft dus geen vaste plek op de 

website, maar kan op alle pagina’s van een MVC-website verschij-

nen. Voordeel hiervan is dat de campagne een meer divers publiek 

bereikt. U kunt op de MVC-websites tot 500.000 AdViews per dag in-

kopen. 

 

 

 

Tarieven & bundels 

Hieronder een tabel met CMP tarieven voor de meest populaire reclame-uitingen. Voor specifieke prijzen kunt u 

contact opnemen met onze verkoopafdeling op telefoonnummer 020 - 617 23 74 of per email op  

verkoop@marokkomedia.nl 

 

(Cost Per Mille/Prijs per duizend impressies)
CPM Prijzen

46
8 *

 60
 px

23
4 *

 60
 px

12
0 *

 90
 px

12
0 *

 60
 px

12
0 *

 60
0 p

x

Aantal impressies

Buiten bundel 2,25 1,91 1,69 1,46 5,63 1000

Bundel 10K 2,14 1,82 1,60 1,39 5,34 10.000

Bundel 20K 2,09 1,78 1,57 1,36 5,23 20.000

Bundel 30K 2,03 1,72 1,52 1,32 5,06 30.000

Bundel 40K 1,96 1,66 1,47 1,27 4,89 40.000

Bundel 50K 1,85 1,57 1,38 1,20 4,61 50.000

Bundel 100K 1,71 1,45 1,28 1,11 4,28 100.000

VIP/ Min. 300K / Max. unlimited 1,51 1,28 1,13 0,98 3,77 300.000 +

* Prijzen zijn exclusief 19% BTW
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Laatste Update: vrijdag 9 februari 2007 
 
Artikel 1. Definities 
1. Onder Marokko Media wordt in deze Algemene 
Voorwaarden Stichting Marokko Media, gevestigd en 
kantoorhoudende aan de Jan Evertsenstraat 727 te 
Amsterdam, verstaan. 
 
2. Onder opdrachtgever wordt de natuurlijke of 
rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder 
rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger 
en gemachtigde, die met MAROKKO MEDIA een 
overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten, 
verstaan. 
 
Artikel 2. Algemeen  
1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op 
de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle 
tussen de opdrachtgever en MAROKKO MEDIA gesloten 
overeenkomsten. 
 
2.  De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere 
aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MAROKKO 
MEDIA en opdrachtgever waarop MAROKKO MEDIA 
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.De 
onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing 
op alle overeenkomsten met MAROKKO MEDIA, voor de 
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
 
3.  Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts 
rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met 
MAROKKO MEDIA zijn overeengekomen. 
 
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 
1.  De door MAROKKO MEDIA gemaakte offertes zijn 
geheel vrijblijvend. Offertes zijn geldig gedurende 30 
dagen tenzij anders aangegeven. MAROKKO MEDIA is 
slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding 
hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen 
worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. 
 
2.  Afwijkingen van gedane offertes binden MAROKKO 
MEDIA alleen, indien deze door MAROKKO MEDIA 
schriftelijk zijn bevestigd.  
 
3.  Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. 
MAROKKO MEDIA is eerst gebonden door verzending 
van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet 
binnen acht dagen na verzending van de 
opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan MAROKKO 
MEDIA kenbaar heeft gemaakt, wordt de 
opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en 
volledig weer te geven. 
 
4.  Een samengestelde prijsopgave verplicht MAROKKO 
MEDIA niet tot het verrichten van een gedeelte van de 
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de 
opgegeven prijs. 
 
5.  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor 
toekomstige opdrachten. 
 
6.  Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht 
tegelijkertijd aan anderen dan MAROKKO MEDIA wenst te 
verstrekken, dient hij MAROKKO MEDIA hiervan, onder 
vermelding van de namen van de anderen, op de hoogte 
te stellen. 
 
7.  De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes 
zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
 
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 
1.  MAROKKO MEDIA zal zich inspannen de opdracht 
zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van 
de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te 

streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. 
Voor zover noodzakelijk zal MAROKKO MEDIA de 
opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de 
werkzaamheden. 
 
2.  Indien en voor zover een goede uitvoering van de 
overeenkomst dit vereist, heeft MAROKKO MEDIA het recht 
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 
3.  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, 
waarvan MAROKKO MEDIA aangeeft dat deze noodzakelijk 
zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te 
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
overeenkomst, tijdig aan MAROKKO MEDIA worden 
verstrekt. 
 
4.  Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst 
benodigde gegevens niet tijdig aan MAROKKO MEDIA zijn 
verstrekt, heeft MAROKKO MEDIA het recht de uitvoering 
van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de 
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de 
gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te 
brengen. 
 
5.  MAROKKO MEDIA is niet aansprakelijk voor schade, van 
welke aard ook, doordat MAROKKO MEDIA is uit gegaan van 
door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige 
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 
MAROKKO MEDIA kenbaar behoorde te zijn. 
 
6.  Indien MAROKKO MEDIA op verzoek van de 
opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, 
dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking 
hebben. Desgewenst kan MAROKKO MEDIA namens de 
opdrachtgever offertes aanvragen. 
 
7.  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen 
zal worden uitgevoerd kan MAROKKO MEDIA de uitvoering 
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren 
opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de 
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 
8.  MAROKKO MEDIA kan van mondelinge gesprekken met 
de opdrachtgever een besprekingsverslag maken en aan de 
opdrachtgever zenden. Indien de opdrachtgever niet binnen 
twee werkdagen na ontvangst van een bespreekverslag heeft 
gereageerd, zijn partijen aan de inhoud van dit 
bespreekverslag gebonden. Voor de juiste uitvoering van 
telefonische / elektronische (e-mail) besprekingen, 
opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten wordt 
door MAROKKO MEDIA geen aansprakelijkheid aanvaard, 
tenzij deze telefonische / elektronische (e-mail) contacten 
schriftelijk zijn bevestigd. 
 
9.  Alvorens tot productie, verveelvoudiging of 
openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in 
de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of 
proeven van het onderwerp te controleren en goed te keuren. 
Op verzoek van MAROKKO MEDIA dient de opdrachtgever 
zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen. 
 
10.  Een door MAROKKO MEDIA opgegeven termijn voor het 
volbrengen van de door haar te leveren diensten / producten 
heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud 
van de overeenkomst anders blijkt. MAROKKO MEDIA is, 
ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de 
door haar te leveren diensten / producten, eerst in verzuim 
nadat de opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in 
gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de 
ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. Indien 
partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd 
of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering 
daardoor worden beïnvloed. MAROKKO MEDIA zal de 
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte 
stellen. 
 

11.   In geval MAROKKO MEDIA (onderdelen / gedeelten 
van) het product naar de  op welke wijze dan ook 
verzendt, mede inbegrepen – maar niet beperkt tot – 
toezending per post, koerier of via elektronisch 
berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor 
rekening en risico van de opdrachtgever. 
 
12.  Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de 
uitvoering van een verstrekte opdracht, is MAROKKO 
MEDIA tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien dit 
redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de 
opdrachtgever verplicht aan MAROKKO MEDIA door haar 
reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de 
uitvoering van de opdracht in haar definitieve vorm 
nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden. 
 
13.  Opdrachtgever vrijwaart MAROKKO MEDIA voor 
eventuele aanspraken van derden, die in verband met de 
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke 
aan de opdrachtgever toerekenbaar is. 
 
14.  Indien MAROKKO MEDIA een opdracht in 
onderaanneming uitvoert, is zij – tenzij schriftelijk 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen – gerechtigd om 
rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder 
over de technische uitvoering van de opdracht. 
 
Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst 
1.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt 
dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om 
de verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, 
zullen partijen tijdig en in onderling overleg de 
overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
 
2.  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst 
wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van 
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 
MAROKKO MEDIA zal de opdrachtgever zo spoedig 
mogelijk hiervan op de hoogte brengen. 
 
3.  Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst 
financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal 
MAROKKO MEDIA de opdrachtgever hierover van tevoren 
in lichten.  
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal 
MAROKKO MEDIA daarbij aangeven in hoeverre de 
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een 
overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft. 
 
4.  In afwijking van lid 3 zal MAROKKO MEDIA geen 
meerkosten in rekening kunnen brengen indien de 
wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden 
die aan MAROKKO MEDIA kunnen worden toegerekend. 
 
Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn 
1.  De overeenkomst tussen MAROKKO MEDIA en een 
opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, 
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit 
of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders 
overeenkomen. 
 
2.  Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de 
voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn 
overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij 
overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de 
opdrachtgever MAROKKO MEDIA derhalve schriftelijk in 
gebreke te stellen. 
 
Artikel 7. Honorarium 
1.  Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een 
vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen 
gelden de leden 2 en 3 van dit artikel. Indien geen vast 
honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 
6 van dit artikel. 
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2.  Partijen kunnen bij het tot stand komen van de 
overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het 
vaste honorarium is exclusief BTW, reistijd, reis- en 
verblijfskosten. 
3.  Indien MAROKKO MEDIA door het niet tijdig of niet 
aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke 
gegevens / materialen of door een gewijzigde hetzij 
onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer en / of 
andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze 
werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van 
de gebruikelijk door MAROKKO MEDIA gehanteerde 
honorariumtarieven. 
 
4.  Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, 
zal het honorarium worden vastgesteld op grond van 
werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend 
volgens de gebruikelijke uurtarieven van MAROKKO 
MEDIA, geldende voor de periode waarin de 
werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan 
afwijkend uurtarief is overeengekomen. 
 
5.  Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn 
exclusief BTW, reistijd, reis- en verblijfskosten. 
 
6.  Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie 
maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in 
rekening worden gebracht. 
 
Artikel 8. Betaling 
1.  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na 
factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn 
door MAROKKO MEDIA nog geen (volledige) betaling is 
ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een 
rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente 
over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het 
moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment 
van voldoening van het volledige bedrag. 
 
2.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance 
van betaling en wanbetaling van de opdrachtgever zijn alle 
vorderingen van MAROKKO MEDIA op de opdrachtgever 
onmiddellijk opeisbaar. 
 
3.  De opdrachtgever verricht de aan MAROKKO MEDIA 
verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, 
behoudens verrekening met op de overeenkomst 
betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij 
aan MAROKKO MEDIA heeft verstrekt. 
 
4.  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken 
steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle 
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van 
opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al 
vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking 
heeft op een latere factuur. 
 
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en 
Incasso 
1.  Alle door MAROKKO MEDIA geleverde zaken, 
daaronder eventueel mede ontwerpen, schetsen, 
tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, 
enzovoort, blijven eigendom van MAROKKO MEDIA totdat 
de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle 
met MAROKKO MEDIA gesloten overeenkomsten is 
nagekomen. 
 
2.  Voor het geval dat MAROKKO MEDIA zijn in dit artikel 
aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de 
opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en niet 
herroepbare toestemming aan MAROKKO MEDIA of door 
deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden, 
zowel fysiek als niet-fysiek, daarbij denkende aan 
server(ruimte) enzovoort,  waar de eigendommen van 
MAROKKO MEDIA zich bevinden en die zaken mede 
terug te nemen dan wel te ontmantelen. 

3.  Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de 
(tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle 
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte 
voor rekening van de opdrachtgever. 
4.  In het geval van een geldvordering komen incassokosten, 
extra kosten redelijkerwijs noodzakelijk door MAROKKO 
MEDIA gemaakt en eventueel gemaakte redelijke 
gerechtelijke en executiekosten voor rekening van de 
opdrachtgever. 
 
Artikel 10. Opzegging 
1.  Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst 
opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden 
omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een 
opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen. 
 
2.  Indien de werkzaamheden van MAROKKO MEDIA worden 
overgedragen aan derden en de overdracht van de 
werkzaamheden voor MAROKKO MEDIA extra kosten met 
zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in 
rekening gebracht. 
 
3.  In geval van tussentijdse opzegging heeft MAROKKO 
MEDIA naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op 
een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, 
met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, 
het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond 
van de opzegging. 
 
Artikel 11. Opschorting en ontbinding 
1.  MAROKKO MEDIA is bevoegd de nakoming van de 
verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te 
ontbinden, indien: 

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de 
overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 

- Na het sluiten van de overeenkomst MAROKKO 
MEDIA ter kennis gekomen omstandigheden 
goede grond geven te vrezen dat de 
opdrachtgever de verplichtingen niet zal 
nakomen. 

- Opdrachtgever bij het sluiten van de 
overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen 
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 
onvoldoende is. 

 
2.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de 
vorderingen van MAROKKO MEDIA op de opdrachtgever 
onmiddellijk opeisbaar. Indien MAROKKO MEDIA de 
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn 
aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
 
3.  Indien de opdracht om welke reden dan ook, voortijdig 
wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) 
toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te 
gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de 
opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen. 
 
4.  Wanneer de werkzaamheden van MAROKKO MEDIA 
bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke 
werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende 
overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, 
gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts 
worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met 
inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 
drie maanden. 
 
5.  MAROKKO MEDIA behoudt steeds het recht 
schadevergoeding te vorderen. 
 
Artikel 12. Aansprakelijkheid 
1.  MAROKKO MEDIA kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor: 

a. fouten in het materiaal dat door de 
opdrachtgever ter hand is gesteld; 

b. misverstanden en / of fouten ten aanzien 
van de uitvoering van de overeenkomst 
indien deze hun aanleiding of oorzaak 
vinden in handelingen van de 
opdrachtgever,  zoals het niet tijdig of niet 
aanleveren van volledige, deugdelijke en 
duidelijke gegevens / materialen; 

c. fouten van door / namens de opdrachtgever 
ingeschakelde derden; 

d. gebreken in offertes van toeleveranciers of 
overschrijdingen van prijsopgaves van 
toeleveranciers; 

e. fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens, 
indien de opdrachtgever, overeenkomstig 
het bepaalde in artikelen 4.6, 4.7 en 4.8 zijn 
goedkeuring heeft gegeven; 

f. fouten en / of problemen die ontstaan na 
aflevering en door gebruik of onderhoud van 
het product door anderen dan MAROKKO 
MEDIA; 

g. indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen en schade door 
bedrijfsstagnatie. 

 
2.  Indien MAROKKO MEDIA aansprakelijk is, dan is die 
aansprakelijkheid als volgt begrensd: 

a. de aansprakelijkheid van MAROKKO MEDIA, 
voor zover deze door haar 
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, 
is beperkt tot het bedrag van de door de 
verzekeraar gedane uitkering; 

b. indien de verzekeraar in enig geval niet tot 
uitkering overgaat of schade niet door de 
verzekering wordt gedekt, is de 
aansprakelijkheid van MAROKKO MEDIA 
beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, 
althans dat gedeelte van de opdracht waarop 
de aansprakelijkheid betrekking heeft; 

c. in afwijking van hetgeen onder 2 a en b van 
dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht 
met een langere looptijd dan zes maanden, de 
aansprakelijkheid verder beperkt tot het over 
de laatste zes maanden verschuldigde 
honorariumgedeelte. 

 
3.  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van 
de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te 
wijten is aan opzet of grove schuld van MAROKKO MEDIA 
of haar ondergeschikten. 
 
4.  Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één 
jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. 
 
5.  Na het voltooien van de opdracht hebben noch de 
opdrachtgever noch MAROKKO MEDIA jegens elkaar een 
bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, 
gegevens en resultaten. 
 
6.  MAROKKO MEDIA verleent verder geen garantie, 
direct of indirect, met betrekking tot diens diensten of 
goederen tenzij anders schriftelijk, waaronder middels het 
onderhoudscontract, is bepaald. 
 
7.  De opdrachtgever zal MAROKKO MEDIA vrijwaren 
voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking 
tot de door MAROKKO MEDIA aan de opdrachtgever 
geleverde diensten en / of (onderdelen / gedeelten van) 
producten en resultaten. 
 
Artikel 13. Vrijwaringen 
1.  De opdrachtgever vrijwaart MAROKKO MEDIA voor 
aanspraken van derden met betrekking tot rechten van 
intellectueel eigendom op door de opdrachtgever 
verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering 
van de overeenkomst worden gebruikt. 
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2.  Indien de opdrachtgever aan MAROKKO MEDIA 
informatiedragers, elektronische bestanden of software 
etcetera verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat 
daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten 
van derden worden gemaakt, alsmede dat de 
informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij 
zijn van virussen en defecten. 
 
Artikel 14. Overmacht 
1.  Partijen kunnen gedurende een periode van overmacht 
de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien 
de periode waarin door overmacht nakoming van de 
verplichtingen door MAROKKO MEDIA niet mogelijk is 
langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen 
bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in 
dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
 
2.  Indien MAROKKO MEDIA bij het intreden van de 
overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft 
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen 
kan voldoen, is MAROKKO MEDIA gerechtigd het reeds 
uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren 
en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen 
als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter 
niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen 
zelfstandige waarde heeft. 
 
Artikel 15. Intellectueel eigendom en 
eigendomsrechten  
1.  Onverminderd het overigens in deze algemene 
voorwaarden bepaalde behoudt MAROKKO MEDIA zich 
de rechten en bevoegdheden voor die MAROKKO MEDIA 
toekomen op grond van de Auteurswet. 
 
2.  Alle door MAROKKO MEDIA verstrekte stukken zoals 
rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, 
schetsen, tekeningen, software enzovoort, zijn uitsluitend 
bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en 
mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming 
van MAROKKO MEDIA worden verveelvoudigd, openbaar 
gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de 
aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 
 
3.  De in het kader van de opdracht door MAROKKO 
MEDIA tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, 
ontwerpschetsen, films en andere materialen of 
(elektronische) bestanden, blijven eigendom van 
MAROKKO MEDIA, ongeacht of deze aan opdrachtgever 
of aan derden ter hand zijn gesteld. 
 
4.  Tenzij het werk er zich niet voor leent, is MAROKKO 
MEDIA te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het 
werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder 
voorafgaande toestemming is het cliënt niet toegestaan 
het werk zonder vermelding van de naam Stichting 
Marokko Media in productie te nemen, openbaar te maken 
of te verveelvoudigen. 
 
5.  MAROKKO MEDIA behoudt het recht de door de 
uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis 
voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij 
geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt 
gebracht. 
 
6.  MAROKKO MEDIA heeft de vrijheid om het ontwerp te 
gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 
 
Artikel 16. Gebreken; klachttermijnen 
1.  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen 
door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, 
doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de 
betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld 
aan MAROKKO MEDIA. 
 

2.  Indien een klacht gegrond is zal MAROKKO MEDIA de 
werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, 
tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is 
geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te 
worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de 
overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol 
is, zal MAROKKO MEDIA slechts aansprakelijk zijn binnen de 
grenzen van artikel 12. 
 
Artikel 17. Geschillen 
1.  In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid 
van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen 
opdrachtgever en MAROKKO MEDIA, in geval de rechtbank 
bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht. 
MAROKKO MEDIA blijft echter bevoegd de opdrachtgever te 
dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke 
internationale verdrag bevoegde rechter. 
 
2.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat 
zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in 
onderling overleg te beslechten. 
 
Artikel 18. Overige bepalingen 
1.  Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of 
verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te 
zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat 
het te leveren product daarmee zal overeenstemmen. 
 
2.  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle 
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun 
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben 
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de 
andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard 
van de informatie. 
 
3.  Op elke overeenkomst tussen MAROKKO MEDIA en de 
opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 
4.  MAROKKO MEDIA behoudt het recht deze Algemene 
Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze laatste versie van de Algemene Voorwaarden per 
post, per e-mail of per fax ontvangen kan natuurlijk 
ook. Bel daarvoor met 020-617 23 74, mail naar 
info@marokkomedia.nl of fax naar 020-615 80 96. 
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