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L1 TV

Voordelen
Met L1 TV profiteert u van de ideale combinatie tussen bewegend beeld en geluid. Met 
een bereik van bijna een kwart miljoen kijkers per dag is L1 een uniek platform voor 
adverteerders om imago op te bouwen of naamsbekendheid te vergroten. 

TV is een actueel medium. L1 biedt een uitgebreid pakket aan mogelijkheden. 
U kunt uw boodschap verspreiden rondom gerenommeerde en hoog aangeschreven 
programma’s als L1mburg Centraal, Óngerwaeg, Kwizzele en Tour de L1mbourg. 
Ook kunt u zichtbaar zijn rondom exclusieve evenementen zoals de11devande11de, het 
LVK en het OLS die rechtstreeks op tv worden uitgezonden. 

Kijk voor meer informatie over de actuele programmering van L1 TV op:
https://l1.nl/programmagids.

Bereik
L1 TV trekt dagelijks ruim 250.000 kijkers. De cijfers hebben betrekking op het totaal
bereik van L1 TV eerste halfjaar 2020. In de tabel hieronder vindt u het gemiddelde 
bereik per dag en per week.

Profiel kijkers
Wie kijken er naar L1 TV? Meer dan de helft van de kijkers bevindt zich in het
koopkrachtige leeftijdssegment 35-64 jaar, voor u als adverteerder een zeer 
interessante doelgroep. Tweederde van de kijkers is ouder dan 50 jaar, 
kijkers die heel bewust afstemmen op L1 TV. De verdeling man/vrouw is 50/50.

Tarieven
Lengte spot 
(sec)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Tarief (€) 50,- 62,50 75,- 93,75 106,25 125,- 143,75 162,50 181,25 200,- 212,50 225,-

Voor de meest actuele informatie over prijzen, pakketten en andere aanbiedingen
kijk op www.L1reclame.nl. Lees ook onze algemene en technische voorwaarden.
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Leeftijdsverdeling L1 TVBron: Motivaction onderzoek, januari-juni 2020
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Voordelen
Iedere werkdag staat L1 in het teken van nieuws, weer en verkeer. Daarnaast is er muz-
iek, entertainment en interactie met de luisteraar. De weekendprogrammering 
is gevuld met cultuur, sport, achtergronden en muziek. Ook wordt op L1 Radio 
regelmatig vanaf evenementen live verslag gedaan. 

De meest actuele programmering vindt u op: www.l1.nl/programmagids.

Bereik
Een marktaandeel van maar liefst 10% in Limburg is veelzeggend binnen het 
Nederlandse radiolandschap. Dit komt volgens ons door de unieke radio die dagelijks 
door L1 gemaakt wordt. Met haar Limburgse muziek, aandacht voor entertainment en 
interactie met de luisteraar is L1 Radio de enige echte Limburgse radiozender van de 
provincie. Door de specifieke aandacht voor Limburgs nieuws, weer en verkeer onder-
scheidt L1 Radio zich van landelijke zenders. 

Profiel luisteraars
Wie luisteren er naar L1 Radio? Zo’n 135.000 mensen per dag! Ongeveer de helft van de 
luisteraars is tussen de 35 en 64 jaar en bevindt zich in het koopkrachtige 
leeftijdssegment, voor u als adverteerder een interessante doelgroep. Eenderde van 
de luisteraars is ouder dan 65 jaar, dit zijn luisteraars die zeer bewust afstemmen op L1 
Radio. De verdeling man/vrouw is 56/44.

 Tarieven
Lengte spot 
(sec)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Tarief (€) 30,- 60,- 90,- 120,- 150,- 180,- 210,- 240,- 280,- 300,- 330,- 360,-

Voor de meest actuele informatie over prijzen, pakketten en andere aanbiedingen
kijk op www.L1reclame.nl.  
Lees ook onze algemene en technische voorwaarden.

L1 Radio

Bekendheid
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Bron: Motivaction onderzoek, januari-juni 2020 Leeftijdsverdeling L1 Radio
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1Limburg
1Limburg is hét actuele online nieuwsplatform van L1. De app en website van 
1Limburg brengen alle actualiteiten op het gebied van nieuws en sport in Limburg. Dit 
platform is snel, betrouwbaar en altijd overal beschikbaar. Voor u als adverteerder een 
uniek platform om gericht uw doelgroep te bereiken. 1Limburg biedt u mogelijkheden 
op het gebied van bannering, pre-roll video’s, web- en appvertorials. 

Bereik 1Limburg web

Bereik 1Limburg app

L1.nl
L1.nl is hét platform waar radio en tv samenkomen. Achtergrondinformatie over    pro-
gramma’s, evenementen en live uitzendingen zijn hier makkelijk terug te vinden.  
 
Met speciale programmapagina’s rondom Cultuurcafé, Óngerwaeg en L1mburg 
Centraal is L1.nl het ideale preroll-platform om gericht een bepaalde doelgroep, die 
geïnteresseerd is in specifieke onderwerpen, te bereiken. Op L1.nl worden veel af-
leveringen en uitzendingen teruggekeken. Via themapagina’s als L11 Alaaf is er 
bovendien de mogelijkheid om in te zetten op grote groepen met dezelfde interesse, 
zoals bij L11 Alaaf tijdens de vastelaovend.

Display- & videocampagne op onze online kanalen 

Gebruikers per maand
1.800.000

Paginaweergaven per maand
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Leeftijdsverdeling 1Limburg WebBron: Google Analytics 1Limburg web januari-juni 2020
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Leeftijdsverdeling 1Limburg App

Gebruikers per maand
230.000

Paginaweergaven per maand

24.000.000
Bron: Google Analytics 1Limburg App januari-juni 2020

Op onze online kanalen 1Limburg (website en app) en L1.nl is het mogelijk te 
adverteren middels een displaycampagne of een videocampagne. Hierdoor bent u 
zichtbaar rondom onze vele (nieuws)artikelen online. Onder displaymogelijkheden ver-
staan we bannering en onze web- en appvertorial. Het adverteren met een 
videospot kan rondom de nieuwsvideo’s die dagelijks op onze kanalen worden 
geplaatst. Hieronder worden alle mogelijkheden van de kanalen uitgelegd en komt ook 
‘targeting’ aan bod.
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 Targeting

1Limburg beschikt over de mogelijkheid om op verschillende manieren te targeten. 
Kortom: een relevante boodschap op het juiste moment voor de juiste persoon op de 
juiste locatie.

TARGETING OP GEBIED
Zit uw doelgroep in een bepaald gebied? Dan kunnen wij er voor zorgen dat uw 
banner of video alleen zichtbaar is in dit desbetreffende gebied. Geotargeting kan 
plaatsvinden op provincie-, gemeente- en stads-/dorpsniveau. 

TARGETING OP TIJD
Wilt u uw banner of video op een bepaald tijdstip zichtbaar laten zijn op 1Limburg? 
Middels targeting op tijd bepaalt u welke dag, welk uur of zelfs welk kwartier uw 
banner zichtbaar is. ndex

FREQUENCY CAP
Wilt u voorkomen dat bezoekers uw banner of video te vaak te zien krijgen en 
irritatie opwekt? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om een frequency cap in te 
stellen, waarmee u uw unieke bereik bepaalt en vergroot. U bepaalt zelf hoe vaak uw 
banner of preroll vertoond wordt per unieke bezoeker. 

Vraag uw media-adviseur voor meer informatie over targeting. 

Bereik L1.nl 

Gebruikers per maand
410.000

Paginaweergave per maand

1.800.000 0%

10%

20%

30%

40%

18 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65+

Leeftijdsverdeling L1.nlBron: Google Analytics L1 januari-juni 2020

Adverteren op 1Limburg en L1.nl

 Bannering
 Binnen de websites bieden we verschillende posities waar uw advertentie 
 geplaatst kan worden, zowel op desktop als mobiel. Door een combinatie 
 van verschillende banners te maken is uw advertentie vaak zichtbaar. 
 De kracht van herhaling is hierin erg belangrijk.

 Preroll video’s
 Uw commercial wordt afgespeeld voorafgaand aan de online uitzending. 
 Eenvoudig in te zetten als u al beschikt over een TV commercial.
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Bannernaam Web Formaat Prijs
Leaderboard 728 x 90 € 7,- CPM
Skyscraper 120 x 600 € 7,- CPM

Wide Skyscraper 160 x 600 € 7,- CPM

Medium Rectangle 300 x 250 € 7,- CPM

Large Rectangle 336 x 280 € 7,- CPM

Half Page Banner 300 x 600 € 7,- CPM

Bannernaam App Formaat Prijs
Mobile Leaderboard 320 x 50 € 5,- CPM

Large Mobile Banner 320 x 100 € 5,- CPM

Medium Rectangle 300 x 250 € 5,- CPM

Kijk voor actuele voorbeelden van de posities op 1Limburg.nl en L1.nl

CPM
Met het CPM model koopt u een gegarandeerd aantal zichtbare vertoningen  van 
uw banner in op de responsive website en/of app. De mogelijkheden hiervoor vindt u 
hieronder.

Tarieven Online

Videonaam Web Formaat Prijs
Preroll / instream video 640 x 480 € 25,- CPM

Outstream video 640 x 480 € 10,- CPM

Videonaam App Formaat Prijs
Preroll / instream video 400 x 300 € 25,- CPM

Outstream video 400 x 300 € 10,- CPM
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Storytelling is een zeer interessante vorm van marketing. Daarom gaan we samen met 
u op zoek naar het verhaal achter uw organisatie. Dat verhaal zetten we vervolgens 
weg via unieke commerciële posities op 1Limburg web & app, een platform met een 
jonge doelgroep en ruim 35 miljoen paginaweergaven per maand. Met onze web- en 
appvertorial profiteert u dan ook van het beste dat 1Limburg te bieden heeft. 

Het resultaat mag er zijn, want met gemiddeld ruim 3.000 kliks per dag leveren deze 
posities unieke resultaten op. En dat voor een zeer voordelige prijs!

Tarieven
App + webvertorial 1 maandag t/m woensdag of donderdag t/m zondag € 1.500,-

Webvertorial 2 maandag t/m woensdag of donderdag t/m zondag € 300,-

Met een potentieel bereik van bijna 220.000 personen bieden L1  & 1Limburg 
Facebook uw organisatie altijd de mogelijkheid om de juiste doelgroep te bereiken. 
Dankzij het algoritme van het platform zullen de berichten die wij voor u plaatsen te 
allen tijde getoond worden aan die personen die ook daadwerkelijk in uw boodschap 
en organisatie geïnteresseerd zijn. 

Vanaf een zeer laag tarief kunt u al het gesprek aangaan met uw doelgroep via 
de advertentiemogelijkheden op L1 & 1Limburg Facebook. Daarmee bereikt u 
gemiddeld 50.000 personen per bericht!

Tarieven
Eén losse uiting Eén willekeurige commerciële uiting 

op L1 & 1Limburg Facebook
€ 500,-

Combi pakket Combinatie van drie willekeurige commerciële 
uitingen op L1 & 1Limburg Facebook

€ 1000,-

Exclusieve online proposities
Web- en appvertorial

Webvertorial 1 Webvertorial 2 Appvertorial

Social media - Facebook

Link

Carrousel

Video Diashow

Overig
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Aanleverspecificaties radio commercials

1. De aangeleverde radiocommercials dienen te voldoen aan de algemene en
technische voorwaarden van L1 Reclamemaatschappij v.o.f. en de
uitgevaardigde voorschriften voor de Nederlandse Etherreclame. Indien niet
aan alle van deze onderstaande voorwaarden is voldaan, behoudt L1 Reclame
zich het recht voor de aangeleverde commercial te weigeren voor uitzending.

2. De radiocommercial dient uiterlijk 2 werkdagen voor uitzending voor 10:00 uur
te worden aangeleverd bij L1 via commercials@l1.nl.

3. Iedere radiocommercial moet in digitale vorm als bestand worden
aangeleverd onder de volgende specifi caties:
- WAV-formaat
- sample rate 48 kHz - 16 bits woordlengte

4. Iedere radiocommercial die wordt aangeleverd is voorzien van een (kopie)
BUMA formulier.

5. Het audio-materiaal dient van perfecte kwaliteit te zijn, dit wil zeggen geen
grote dynamische verschillen, te grote contrasten en overmodulatie.
Piekniveau’s tot -1 DbFS, geen clipping.

6. Alle audio is opgenomen in STEREO. Voice-over is altijd op beide kanalen
hoorbaar.

7. De radio-commercials worden in standaard lengten van respectievelijk 5, 10,
15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55 en 60 seconden aangeleverd. De netto lengte van de
commercial wordt gemeten in seconden. Bij overschrijding van de gestelde
netto lengte in seconden wordt de eerstvolgende hogere lengte berekend.

8. De producent draagt zorg voor controle van het materiaal alvorens het
materiaal wordt aangeleverd.

9. Ten behoeve van een snelle en correcte verwerking van de commercial dient
het bestand altijd voorzien te zijn van de volgende informatie:
- titel van de commercial
- versie
- netto lengte in seconden
- naam adverteerder

Aanleverspecificaties L1
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Aanleverspecificaties tv commercials

1.  De aangeleverde tv-commercials dienen te voldoen aan de algemene en
  technische voorwaarden van L1 Reclamemaatschappij v.o.f. en de
  uitgevaardigde voorschriften voor de Nederlands Etherreclame. Indien niet
 aan alle van deze onderstaande voorwaarden is voldaan, behoudt L1 Reclame
 zich het recht voor om de aangeleverde commercial te weigeren voor
 uitzending.
2.  De tv-commercial dient uiterlijk 2 werkdagen voor uitzending voor 10:00 uur
  te worden aangeleverd. Aanlevering digitaal via onze FTP-server. Zie voor de
  aanleverspecifi caties het blad: Specifi caties digitaal aanleveren.
3. Iedere commercial die wordt aangeleverd is voorzien van een (kopie-)
  BUMA-formulier.
4.  Audio- en beeldmateriaal dient van perfecte kwaliteit te zijn (geen drop-outs
  of andere storingen). Alle audio is opgenomen in STEREO.
5.  De commercial dient voorzien te zijn van full-motion beelden. Commercials
  met eenvoudige beeldbewerkingen waarin stilstaande frames zijn verwerkt
  (kabelkrant standaard) worden niet geaccepteerd.
6.  De tv-commercials worden aangeleverd in standaard lengten van
  respectievelijk 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55 en 60 seconden. De netto lengte
  van de commercial wordt gemeten in seconden. Bij overschrijding van de
  gestelde netto lengte in seconden wordt de naasthogere lengte berekend.
7.  De producent is verantwoordelijk voor controle van het aangeleverde beeld-
  en geluidsmateriaal alvorens de commercial wordt aangeleverd.
8.  Zodra het bestand op de FTP-server van L1 is geplaatst, dient onze
 Binnendienst hierover geïnformeerd te worden. Stuur hiervoor een mail naar
 commercials@L1.nl.
9.  Ten behoeve van een snelle en correcte verwerking van de commercial dient
  het bestand altijd voorzien te zijn van de volgende informatie:
  - titel van de commercial
   - versie
   - netto lengte in seconden
   - naam adverteerder
   - naam producent
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Specificaties digitaal aanleveren

De file moet “clean” aangeleverd worden, zonder aanloop of uitloop.

Gegevens van onze FTP-server:
 server:  ftp.l1.nl
 inlog: l1_commercials

wachtwoord: V36uThuw

Voor het uploaden kan gebruik gemaakt worden van het gratis programma Filezilla.

Aanleverformaten.
In HD:

Ondersteunde codecs
MXF Sony XDCAM HD422 50Mbps
MXF Sony XDCAM EX 35Mbps
Avid DNxHD (ten minste 120Mbps)
Apple ProRes (ten minste LT/85Mbps)
H.264 (ten minste 20Mbps)

Ondersteunde formaten
1920 x 1080 p 50
1920 x 1080 i 50 (upper fields)
1920 x 1080 p 25

Audio:
Uncompressed PCM 48kHz of compressed ten minste 256kbs 48kHz
2 kanalen (stereo of dubbel-mono), aanvullende kanalen dienen ‘silent’ te zijn
volume conform EBU R 128 loudness norm (https://tech.ebu.ch/docs/r/r128.pdf)
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De banner, voorzien van de juiste hyperlink, dient uiterlijk twee werkdagen 
voorafgaande aan de dag waarop de banner moet worden uitgeserveerd aangeleverd 
te zijn. Bij te late aanlevering van de banner wordt 100% van de plaatsingskosten in 
rekening gebracht.

Aanlevering bannerbestand(en) en weblink(s) 2 werkdagen voorafgaand aan 
plaatsing via commercials@l1.nl

Banners Web

Aanleverspecificaties 1Limburg

NAAM AFMETING
(BXH)

SOORT GROOTTE

(SUPER)
LEADERBOARD

970 x 90 PX
728 x 90 PX

(animated) GIF,
JPG, PNG, CSS,

HTML5
MAX 400 KB

WIDE 
SKYSCRAPER

160 x 600 PX

MEDIUM
RECTANGLE

300 x 250 PX
(animated) GIF,
JPG, PNG, CSS,

HTML5
MAX 400 KB

(animated) GIF,
JPG, PNG, CSS,

HTML5
MAX 400 KB

LARGE
RECTANGLE

336 x 280 PX
(animated) GIF,
JPG, PNG, CSS,

HTML5
MAX 400 KB

HALF PAGE
BANNER

300x 600 PX

OUTSTREAM VIDEO:
640 x 480 PX

VIDEO
(MOV, MP4)

MAX 25 SEC
(512 MB)

PREROLL/
INSTREAM

VIDEO:
640 x 480 PX

VIDEO
(MOV, MP4)

MAX 25 SEC
(512 MB)

(animated) GIF,
JPG, PNG, CSS,

HTML5
MAX 400 KB
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Exclusieve online proposities

 Sponsored content
- Maatwerk
- Aanleveren: Liggende foto + wervende korte titel en onderschrift +

URL landingspagina

Social media
- Maatwerk
- Aanleveren: Beeldmateriaal afhankelijk van gekozen posttype + begeleidende tekst
+ URL landingspagina

Banners App

NAAM AFMETING
(BXH)

SOORT GROOTTE

APP BANNER 
HOMEPAGE 320 x 50 PX

(animated) GIF,
JPG, PNG, CSS,

HTML5
MAX 400 KB

APP BANNER 
SECTIENIVEAU 320 x 100 PX

MEDIUM
RECTANGLE

300 x 250 PX
(animated) GIF,
JPG, PNG, CSS,

HTML5
MAX 400 KB

(animated) GIF,
JPG, PNG, CSS,

HTML5
MAX 400 KB

PREROLL/
INSTREAM

VIDEO:
400 x 300 PX

VIDEO
(MOV, MP4)

MAX 25 SEC
(512 MB)

OUTSTREAM VIDEO:
400 x 300 PX

VIDEO
(MOV, MP4)

MAX 25 SEC
(512 MB)
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Indien L1 wordt gevraagd om een bannerproductie te maken, dienen onderstaande 
info en tips in acht genomen te worden.

Logo
Bij voorkeur in vector. Dit is een afbeelding die scherp is op iedere grootte. 
Een vector is meestal opgeslagen in .eps, .ai, .svg of pdf.
Is een vectorafbeelding niet beschikbaar, dan is een grote .jpg of .png vaak ook 
voldoende. Het logo dient dan minimaal 600 pixels breed te zijn.
Het logo dient te worden aangeleverd met een RGB-kleurprofiel.

TIP
Banners zijn klein. Complexe logo’s kunnen daardoor onscherp worden weerge-
geven. Kleine tekst in logo’s kan daardoor onleesbaar worden. Indien mogelijk is 
het raadzaam om een logo te sturen zonder slagzin (slogan of ondertitel).

Tekst
Een tekst van maximaal 25 woorden (uitgaande van één zin) die de organisatie, dienst 
of product beschrijft. Eventueel activerend (waarom dient het publiek op de banner te 
klikken?)

TIP
Hoe minder tekst, hoe groter de tekst geplaatst kan worden of hoe meer ruimte 
er is voor beeld. Kort en krachtig!

Typografie
Een banner wordt binnen de huisstijl van de adverteerder ontworpen. Het is 
daarom van belang door te geven welk lettertype gebruikt wordt in de huisstijl en in-
dien mogelijk het lettertype door te sturen. Het lettertypebestand is te herkennen aan 
een bestandstype opgeslagen in .ttf of .otf.

TIP
Soms is een lettertype niet beschikbaar voor online gebruik. In dat geval wordt 
er een lettertype gekozen met een vergelijkbare uitstraling.

Beeld
Een banner kan voorzien worden van een liggend beeld. Een beeld kan een illustratie, 
foto of zelfs een achtergrondpatroon zijn. Het beeld dient te worden aangeleverd in 
een resolutie van minimaal 1500 pixels breed.

TIP
Soms komt tekst over het beeld te staan. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid 
tekst. Hier kan rekening mee gehouden worden door te kiezen voor een abstract 
beeld.

Call to action
Een banner leidt naar een webpagina. De URL van deze pagina dient te worden 
aangeleverd. Het doorverwijzen kan door middel van een button. In dat geval is het 
raadzaam aan te geven welke tekst in deze button dient te komen (‘lees meer’, ‘meer 
info’, ‘koop nu’, etc.)

Aanleverspecificaties voor productie banners
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Algemene voorwaarden Reclamemaatschappij L1 V.O.F.,
onderdeel van Omroepbedrijf Limburg B.V. (exploitant L1 
Radio) en Televisiebedrijf Limburg B.V. (exploitant L1 TV)

1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt

verstaan onder:
• L1 Reclame: Reclamemaatschappij L1 V.O.F., hierna te
noemen L1;
• Contractant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met
wie L1 een Overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt

over de totstandkoming daarvan, of aan wie L1 een 
aanbieding doet of jegens wie L1 enige (rechts-)

handeling verricht;
• Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen L1
en Contractant tot stand komt, elke wijziging daarvan
of aanvulling daarop, alsmede
alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter
uitvoering van die Overeenkomst;
• Order: iedere opdracht van Contractant aan L1.
• Tariefkaart: opgave van tarieven en specifieke
bepalingen door L1, voorafgaand aan een
uitzendcyclus.
• Materiaal: de op een beeld- of geluidsdrager
vastgelegde boodschap van Contractant, welke L1 uit

zal zenden op het gewenste medium.

2. Toepasselijkheid
1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle
overeenkomsten en zijn van toepassing op alle
daarmee verband houdende (rechts)handelingen van
L1 en Contractant. Hetzelfde geldt voor de Tariefkaart.
2. De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen

van Contractant wordt door L1 uitdrukkelijk van de 
hand gewezen.

3. Indien in de Overeenkomst met Contractant
bepalingen zijn opgenomen die strijd opleveren met

deze voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de 
overeenkomst.

4. Wijzigingen van c.q. aanvullingen op enige bepaling
van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden

slechts indien zij schriftelijk door partijen zijn 
overeengekomen en gelden slechts voor de 
betreffende Overeenkomst.

3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten
1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt L1 niet en
geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van

een Order. Een aanbieding blijft gedurende 14 dagen 
van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en
voor zover L1 een Order definitief en schriftelijk
bevestigt of door L1 uitvoering aan een Order wordt
gegeven.
3. In het geval een orderbevestiging afwijkt van de
verstrekte opdracht, en Contractant niet binnen een
werkweek, resp. 5 werkdagen, en schriftelijk aangeeft

met die ordebevestiging niet akkoord te gaan, geldt de 
inhoud van de orderbevestiging.

4. L1 is gerechtigd bij het aangaan van de
Overeenkomst eisen te stellen
(technisch dan wel inhoudelijk) ten aanzien van het
door Contractant aan te leveren Materiaal.
5. L1 heeft het recht voorafgaand aan de uitvoering
van de Overeenkomst inzage te verlangen in het 
aangeleverde Materiaal.
6. L1 is zonder opgave van redenen bevoegd om een
aanvraag te weigeren op grond van:
A. technische voorwaarden;
B. inhoud, aard, strekking of vorm van het Materiaal;
C. te verwachten wanbetaling;
D. weigering van vooruitbetaling door de Contractant;
E. strijd met het eigen belang van L1 en/of de
Regionale Omroep, dan wel met belangen van haar
adverteerders en/of een groep van adverteerders;

F. het aanbieden van één commercial ten behoeve van
meer dan één adverteerder, indien dit aanbod
kennelijk beoogt de kosten van het adverteren van één
of meer hunner te reduceren;
G. een reden van principiële aard;
H. onvoldoende beschikbare uitzendcapaciteit.

4. Tarieven, toeslagen en kortingen
1. L1 brengt voor haar diensten de tarieven in rekening
zoals deze gelden op het moment van uitvoering
(d.w.z.: bepalend is het moment van uitzending van het
Materiaal). Alle tarieven van L1 zijn uitgedrukt in Euro

en exclusief omzetbelasting (BTW). Tarieven, 
toeslagen en kortingen worden bekend gemaakt
op de Tariefkaart of in de Overeenkomst.
2. L1 kan de Contractant op nader overeen te komen
voorwaarden korting op de tarieven verlenen. Indien

en voor zover de Contractant niet (meer) aan deze 
voorwaarden voldoet, vervalt het recht op korting en is  
L1gerechtigd de reeds ten onrechte verleende korting
onmiddellijk van de Contractant terug te vorderen dan 
wel deze op enigerlei wijze te verrekenen.

5. Betaling
1. Facturering van uitzendkosten vindt in beginsel
twee keer per kalendermaand plaats na afloop van
de uitzending(en). Facturering van productiekosten
geschiedt voorafgaand aan de eerste uitzending.
Contractant zal de haar in rekening gebrachte
bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur,
binnen 14 dagen na factuurdatum aan L1 betalen.
Alle betalingen zullen worden voldaan op een door L1

aan te wijzen giro- of bankrekening.
2. Alle aan Contractant in rekening gebrachte bedragen
moeten zonder inhouding worden voldaan.
Contractant is niet bevoegd tot verrekening.
Contractant heeft verder niet het recht om enige
betalingsverplichting jegens L1 op te schorten.
3. Indien op enig moment bij L1 gerede twijfel bestaat
omtrent de kredietwaardigheid van Contractant, heeft
L1 het recht, alvorens (verder) te presteren, van
Contractant te eisen dat (gedeeltelijke)
vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat
deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van
de bedragen die L1, al dan niet opeisbaar, op grond van
de Overeenkomst van Contractant heeft of
zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van L1.
4. Door het verstrijken van een betalingstermijn is
Contractant in verzuim. In dat geval zijn alle 
vorderingen, uit welke hoofde ook, van L1 op 
Contractant onmiddellijk opeisbaar. Daarnaast heeft 

L1 vanaf dat moment het recht haar verplichtingen
jegens Contractant op te schorten.
5. Contractant is over alle bedragen die niet uiterlijk op
de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald,
vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk
aan de op dat moment in Nederland geldende
wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3%.
6. Indien Contractant ook na het verstrijken van een bij
aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn
het verschuldigde bedrag incl. rente nog niet heeft
betaald, is hij verplicht L1 de te maken
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig

te vergoeden. 
7. Ieder bedrag dat L1 van Contractant ontvangt, zal
allereerst strekken tot voldoening van verschuldigde

rente en kosten als bedoeld in 5.5 en 5.6.

Voorwaarden
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8. Indien schriftelijk overeengekomen kan de tegen
prestatie van Contractant ook worden ingevuld door
middel van producten, diensten en/of andere
tegenprestaties. Dergelijke barterafspraken dienen
altijd schriftelijk te worden vastgelegd met
vermelding van prestaties en datum en bedrag van
factureren. Beide bedragen vertegenwoordigen
inclusief btw een gelijke waarde en worden door beide
partijen gefiatteerd door beslissingsbevoegden. L1
verstuurt een factuur op overeengekomen datum en

ontvangt op overeengekomen datum een factuur. 
Indien de tegenprestatie van contractant of de factuur  
van contractant achterwege blijft is L1 gerechtigd deze 
factuur (na aanmaning en een termijn van zestig 
dagen) tegen de overeengekomen hoogte in euro’s te  
incasseren.

6. Annulering
1. Annuleringen met betrekking tot ingeboekte dagen
uitsluitend schriftelijk door te geven aan L1.
De annuleringskosten, indien doorgegeven meer dan
vijf dagen voor aanvang uitzending, bedragen 4%. De

annuleringskosten doorgegeven vijf dagen of minder 
voor aanvang uitzending bedragen 100%.

2. Contracten voor radio en tv gelden, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen, voor de duur van
1 jaar. Indien het aantal uitzenddagen en/of spots niet
voor expiratiedatum van het contract is opgenomen,

zal door L1 een annuleringsfee worden gehanteerd van
50%. Tevens worden onterecht verleende (volume-) 
kortingen gecorrigeerd. De annuleringsfactuur zal een 
maand na afloop van de expiratiedatum worden 

 verstuurd.
3. Met betrekking tot artikel 6 lid 2 kan op verzoek van
de Contractant en na beoordeling en goedkeuring van
L1 het Contract met maximaal 2 maanden worden
verlengd, waarmee het contractueel
overeengekomen aantal uitzenddagen en/of spots
alsnog gerealiseerd wordt.

7. Overmacht
1. Indien L1 door een niet toerekenbare tekortkoming

(overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens 
Contractant kan voldoen, wordt de nakoming van die 

verplichtingen opgeschort voor de duur van de 
 overmachttoestand.

2. Duurt de overmachttoestand 30 dagen, dan hebben
beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk

geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de 
overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

3. Ingeval van overmacht heeft Contractant geen recht
op enige (schade)vergoeding, ook niet als L1 als gevolg
van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil
van L1 onafhankelijke omstandigheid, waardoor de
nakoming van haar verplichtingen jegens Contractant
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor

de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid 
niet van L1 kan worden verlangd, ongeacht of die 

omstandigheid ten tijde van het sluiten van de 
Overeenkomst te voorzien was. 
Tot die omstandigheden worden ook gerekend: 
stakingen en uitsluitingen, zowel bij L1 als bij de 
zendgemachtigde, blokkade, oproer, stagnatie of 
andere problemen, technische storingen, het 
ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen
vergunning, alsmede overheidsingrijpen dat 
wijzigingen in de programmering van de 
zendgemachtigde tot gevolg heeft.
5. L1 zal Contractant zo spoedig mogelijk van een
(dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.

8. Klachten
1. Contractant is verplicht de uitvoering van de
Overeenkomst door L1 onmiddellijk na uitvoering te
controleren. Klachten dienen uiterlijk binnen 10 dagen
na de dag van uitzending schriftelijk aan L1 te
worden gemeld.
2. Contractant is verplicht alle voor onderzoek van de

klacht noodzakelijke medewerking te verlenen.
3. Aan het in behandeling nemen van een klacht door
L1 kan Contractant geen rechten ontlenen.

9. Verplichtingen van L1
1. L1 garandeert dat zij de Overeenkomst naar beste
vermogen en conform de in de branche geldende
normen zal uitvoeren.
2. Op voorwaarde dat tijdig, correct en
overeenkomstig  de bepalingen van artikel 7 is
geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de
uitzending niet beantwoordt aan hetgeen ter zake is
overeengekomen, heeft L1 de keus hetzij de
uitzendprijs te restitueren c.q. het gefactureerde
bedrag te crediteren, hetzij Contractant een alsnog in
een onderling overleg vast te stellen korting op de
koopprijs te verlenen, hetzij het aangeleverde
Materiaal opnieuw uit te zenden. Door voldoening aan
één van de hiervoor genoemde prestaties is L1
ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. L1 is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet,
noch uit Overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die
Contractant of een derde ter zake van de uitvoering
van de Overeenkomst mocht lijden, hieronder mede
begrepen indirecte schade, bedrijfsschade,
milieuschade en immateriële schade.
2. L1 zal geen beroep doen op de aansprakelijkheids-

 beperkingen in artikel 10.1, indien en voor zover de 
schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove 

schuld van L1. 
3. Onverminderd het bepaalde in 10.1 en 10.2, is de
contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van L1
beperkt tot het bedrag van de prijs van de betreffende
contractsom.
4. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of
opzet van L1 zal Contractant L1 vrijwaren tegen alle
aanspraken van derden, direct of indirect verband
houdende met de uitvoering van de Overeenkomst
en zal hij L1 alle schade vergoeden die L1 lijdt als
gevolg van dergelijke aanspraken.
5. De hierboven voor L1 bedongen beperkingen
respectievelijk uitsluitingen van aansprakelijkheid
worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van

werknemers en hulppersonen van L1, ook indien 
sprake is van opzet of grove schuld van de 
desbetreffende persoon/personen.

11. Overige verplichtingen van Contractant
1. Contractant zal aan L1 alle voor de uitvoering van de
werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter
beschikking stellen en staat in voor de juistheid en
volledigheid daarvan.
2. Contractant staat er jegens L1 voor in dat
aangeleverd Materiaal geen schending oplevert met
(mediarechtelijke) regelgeving of van enige aan een
derde toebehorend auteurs- of ander recht, en dat
Contractant bevoegd is het Materiaal te doen
uitzenden.
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 3. Het Materiaal dient te voldoen aan de Nederlandse   
Reclamecode en indien toepasselijk, goedgekeurd 

 te zijn door de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing 
 Geneesmiddelen of de Keuringsraad Aanprijzing 
 Gezondheidsproducten, of enige andere specifieke 

 reclamenorm. Het Materiaal dient voorts ten minste  
 te voldoen aan de technische vereisten die in de 
 desbetreffende branche gebruikelijk zijn,  alsmede   

 aan de door L1 gehanteerde technische voorwaarden.
 4. Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst het  

 Materiaal niet langer voldoet aan de in dit artikel 
 genoemde vereisten, dan wel L1 redelijkerwijs mag   

 aannemen dat het Materiaal niet meer aan deze 
 vereisten zal voldoen, is L1 gerechtigd met 
 onmiddellijke ingang uitzending van dit Materiaal te   

doen beëindigen.
 5. Bij geschillen omtrent de toepassing van de 
 Nederlandse Reclame Code staat beroep open bij de   

Reclame Code Commissie en, na deze procedure, 
 hoger beroep bij College van Beroep van de Stichting 

 Reclame Code. Indien de definitieve uitspraak van   
 voornoemde Commissie respectievelijk voornoemd   
College daartoe aanleiding geeft, zal L1 het Materiaal   
alsnog doen uitzenden, zo mogelijk in de daartoe 

 gecontracteerde zendtijd, zonder ter zake tot enige   
 schadevergoeding jegens Contractant gehouden te   
 zijn.

 6. Ook ter zake van het bepaalde in dit artikel zal 
 Contractant L1 vrijwaren voor iedere mogelijke
 aanspraak van enige derde uit hoofde van het niet   

 voldoen van Contractant aan zijn verplichtingen.

12. Verzuim/ontbinding
 1. Bij verzuim van Contractant of in één van de in artikel  

 12.2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van L1 op  
 Contractant, uit welke hoofde ook, onmiddellijk en   
 volledig opeisbaar en is L1 bevoegd tot opschorting   
 van de uitvoering van elke Overeenkomst en/of tot 

 gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige 
 Overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan de   

 overige rechten van L1 op grond van de wet of de 
 Overeenkomst.

 2. In geval van (voorlopige) surséance van betaling,   
 faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf   
van) Contractant, heeft L1 het recht alle 

 overeenkomsten met onmiddellijke ingang te 
 ontbinden door middel van een aangetekend schrijven  

 aan de Contractant.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen
 1. Het is L1 toegestaan de in enige Overeenkomst met   

Contractant omschreven rechten en verplichtingen    
aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen   
van L1 worden overgedragen dient L1 Contractant

 hiervan voorafgaand schriftelijk op de hoogte te 
 brengen en heeft Contractant het recht de 
 Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de 
 toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal 

 geschieden. L1 is niet tot enige schadevergoeding ter   
zake gehouden.

 2. Contractant is niet gerechtigd zijn verplichtingen uit  
 een Overeenkomst aan enige derde over te dragen,   
 zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming   
 van L1.

14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
 1. Op deze Voorwaarden, alsmede op de 
 Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de   

Overeenkomst of deze Voorwaarden, met 
 uitzondering van die genoemd in art. 11.5, 

 zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend 
 voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van  

 de bevoegde rechter met dien verstande dat L1 het   
 recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen   
Contractant aanhangig te maken bij andere 

 rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke   
 vorderingen kennis te nemen.

15. Copyrights
   Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, audio en video   

vallen onder de bescherming van het auteursrecht.    
Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen,    
wijzigingen van het geheel of van een gedeelte, in 

 welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden,  
         tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is   
 verleend door L1. Het maken van inbreuk op    
het auteursrecht kan leiden tot schade-       
         plichtigheid aan de zijde van de overtreder en dit kan   
bovendien leiden tot strafrechtelijke vervolging. 

 
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de   
Kamer van Koophandel onder nummer 14064308.


