ALGEMENE VOORWAARDEN MERKACTIVATIE (SAMPLING, FLYERING,
EVENEMENTEN & ENQUETEREN) OP STATIONS

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle sampling-, flyering-, evenementen- &
enquête-activiteiten (hierna: “Merkactivatie”) die op stations worden uitgevoerd. De
toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen, waarnaar de partij die
toestemming vraagt en/of krijgt voor Merkactivatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens
indien en voor zover deze door NS Stations schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 2: Verzoek tot Toestemming
Een (rechts)persoon die om toestemming vraagt voor Merkactivatie (hierna: “Aanvrager”) op een
station middels de online bookingstool van NS Stations www.activatieopstations.nl ontvangt
indien voor de betreffende activiteiten toestemming wordt gegeven een toestemmingsbrief
(hierna:”Toestemmingsbrief”). Het is aan NS Stations om te beoordelen of zij al dan niet
toestemming verleent voor een aanvraag. In de Toestemmingsbrief staan specifieke
voorwaarden waar de Aanvrager zich aan dient te houden bij de uitvoering van zijn activiteiten.
Indien en voorzover de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden afwijken van de
voorwaarden in de Toestemmingsbrief prevaleren de voorwaarden uit de Toestemmingsbrief.
Toestemming ziet uitsluitend op het station en het tijdstip waarvoor de toestemming is
aangevraagd. In het boekingsproces wordt steeds verwezen naar een plattegrond van het
station waarvoor toestemming wordt aangevraagd. Op deze plattegrond is aangegeven waar
Merkactivatie op het betreffende station is toegestaan. Toestemming voor de Merkactivatie op
het station heeft uiteraard alleen betrekking op de gebieden die blijkens deze plattegrond
geschikt zijn voor Merkactivatie. Ook heeft de toestemming alleen betrekking op de activiteit
waarvoor toestemming is aangevraagd.
Aanvrager dient de Toestemmingsbrief te kunnen tonen tijdens de Merkactivatie.
Indien er geen toestemming wordt verleend zal NS Stations dat laten weten. Het is NS Stations
toegestaan om een al verleende toestemming in te trekken of daaraan nadere voorwaarden te
verbinden indien daar redelijkerwijs aanleiding voor is.
Artikel 3 Voorschriften
Aanvrager dient zich bij het uitvoeren van de activiteiten te houden aan alle voorschriften die
gelden voor werkzaamheden op het station en andere wet- en regelgeving waaronder maar niet
beperkt tot de op dat moment geldende Nederlandse Reclame Code en de in artikel 4 genoemde
Merkactivatievoorschriften. Voorts dient zij zich te houden aan eventuele aanwijzingen van
personeel van NS Stations of andere aan NS Stations gelieerde vennootschappen of van ProRail
of beveiliging of politie op te volgen. Het niet opvolgen van aanwijzingen of instructies kan leiden
tot onmiddellijke stopzetting van Merkactivatie zonder restitutie van de betaalde vergoeding.
Wanneer dat in verband naar de mening van NS Stations nodig is, bijvoorbeeld in verband met
orde of veiligheid, heeft NS Stations het recht om zonder opgaaf van redenen bepaalde personen
niet toe te laten tot de locatie of te verwijderen en de geplande Merkactivatie op elk tijdstip –
ook als de activiteit al plaatsvindt – te annuleren. Indien er als gevolg van deze bepaling sprake
is van annulering zullen NS Stations en Aanvrager gezamenlijk indien mogelijk een passende
alternatieve datum vinden waarop de Merkactivatie kan plaatsvinden zonder dat Aanvrager
opnieuw/extra kosten verschuldigd is.
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NS Stations zal met enige regelmaat controleren of de activiteiten op het station conform de
daarvoor afgesproken voorwaarden plaatsvinden. Indien dat niet het geval is
kan Aanvrager tijdelijk of permanent worden uitgesloten van verkrijgen van toestemming voor
Merkactivatie.
Ingeval Aanvrager langer een Merkactivatie uitvoert dan waarvoor toestemming is gegeven door
NS Stations, is NS Stations gerechtigd daarvoor extra kosten in rekening te brengen bij
Aanvrager.
Artikel 4 Voorschriften Merkactivatie
Een Merkactivatie moet voldoen aan de doelstelling: verrassen/inspireren/verblijfsduur
verlengen/aanzetten tot besteding op het station.
Bij Merkactivatie in combinatie met voordeelbonnen door huurders en concessienemers van NS
Stations zal worden doorverwezen naar de winkel(s) en/of horecagelegenheden op stations.
Een Merkactivatie is niet toegestaan indien deze:
-

In strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;
Controversieel en/of schokkend en/of smakeloos en/of aanstootgevend is naar de
mening van NS Stations;
Naar de mening van NS Stations maatschappelijk ongepast is;
Zich naar vorm en inhoud verzet tegen de belangen/bedrijfsactiviteiten van NS Stations
of een andere entiteit die deel uitmaakt van de NS-Groep;
Afbeeldingen van geslachtsdelen, billen en/of borsten bevat en/of er naakte personen
worden ingezet;
Aanzet tot geweld en/of agressie;
Bestaat uit collecteren;
Een stakingsactie betreft;
Leden wil werven (bijvoorbeeld voor een politieke partij);
Een protestactie betreft.

Artikel 5 Uitvoeringskaders
Materialen en aankleding mogen niet hoger zijn dan 2,40 meter. De breedte hangt af van de
afgesproken plekken op een station. Dat kan per station per plek verschillen. In de
Toestemmingsbrief zal hierover nadere informatie worden verstrekt indien daar specifieke kaders
voor gelden.
Materialen moeten voorzien zijn van een brandveiligheidscertificaat.
Materialen moeten passen binnen de daarvoor gestelde ruimte en niet hinderlijk zijn voor
bezoekers van het station.
Er mag bij geluid geen gebruik worden gemaakt van versterkende middelen.
Een Merkactivatie vindt statisch plaats, met andere woorden: niet bewegend tussen meerdere
(aangewezen) plekken.
Open vloeibare samples (dranken) zijn niet toegestaan.
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De hoeveelheid van een sample mag maximaal 150 ml. zijn.
Verkoop is niet toegestaan.
Campagnes van alcoholische dranken en tabaksartikelen zijn in geen geval toegestaan.
Tijdens de Merkactivatie dient het station schoon te blijven. Indien er afval ontstaat gedurende
de actie dient dit opgeruimd te worden door Aanvrager. Indien Aanvrager onvoldoende opruimt
zal NS Stations zelf zorgen voor schoonmaak en is NS Stations gerechtigd schoonmaakkosten in
rekening te brengen bij Aanvrager.
Bij het uitdelen van zaken (bijvoorbeeld flyers) wordt na afloop door Aanvrager zelf een ronde
gemaakt door het betreffende station om eventueel op de grond achtergelaten zaken op te
ruimen
Personen en of teams die worden ingezet voor Merkactivatie dienen zich representatief en
herkenbaar te kleden. Er dient een teamleider aanwezig te zijn die aanspreekpunt is voor
medewerkers van NS Stations waaronder de stationsmanagers, of andere aan NS Stations
gelieerde vennootschappen.
Artikel 6: Schade en Aansprakelijkheid
Behoudens hetgeen is bepaald in dit artikel is NS Stations nimmer aansprakelijk voor enige
schade geleden of te lijden door Aanvrager.
Zowel NS Stations als Aanvrager is onbeperkt aansprakelijk voor schade tijdens of in verband
met Merkactivatie door:
(a) overlijden of persoonlijk letsel voor zover dat het gevolg is van nalatigheid van NS Stations of
Aanvrager, haar personeel of onderaannemers; en
(b) opzet, bedrog en bewuste roekeloosheid.
Aanvrager is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat als gevolg van de Merkactivatie op het
station waaronder maar niet beperkt tot eigendommen van NS Stations en eigendommen van
andere entiteiten die deel uitmaken van de NS-Groep. Voorts vrijwaart Aanvrager NS Stations en
andere entiteiten die deel uitmaken van de NS-Groep voor claims van derden met betrekking tot
schade ontstaan door Merkactivatie van Aanvrager.
Aanvrager draagt voor eigen risico en rekening zorg voor het afsluiten van de in het kader van
de uit te voeren werkzaamheden benodigde verzekeringen ten aanzien van de werknemers van
Aanvrager, de in opdracht van Aanvrager te werk gestelde personen en/of de te gebruiken
zaken, waarbij de Aanvrager ervoor zorgdraagt dat de hier voren genoemde mensen en zaken
op deze polissen worden meeverzekerd. Op verzoek van NS Stations
zal Aanvrager hiervan bewijzen overhandigen. De verzekering dient in ieder geval te dekken de
door de medewerkers van aanvrager en de in opdracht van Aanvrager te werk gestelde
personen te lijden schade en de wettelijke aansprakelijkheid van de medewerkers van
Aanvrager en de in opdracht van Aanvrager te werk gestelde personen.
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Artikel 7: Annulering van een aanvraag waarvoor al toestemming is gegeven
Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Bij annulering van een aanvraag
waarvoor al toestemming is gegeven aan Aanvrager geldt het volgende:
Nadat de Toestemmingsbrief is verstuurd is kosteloos annuleren van de betreffende activiteit
niet meer mogelijk. Indien Aanvrager 30 kalenderdagen voor de datum waarvoor de
Merkactivatie was gepland annuleert is 50% van het oorspronkelijke bedrag van de betreffende
Merkactivatie verschuldigd. Indien de Aanvrager minder dan 30 kalenderdagen voor de datum
waarvoor de Merkactivatie was gepland annuleert is het totale bedrag verschuldigd.
Artikel 8: Facturering en Betaling
NS Stations zal 30 kalenderdagen voor de datum waarvoor de Merkactivatie is gepland de
factuur voor de betreffende Merkactivitatie(s) versturen. Indien het een aanvraag voor een
Merkactivatie betreft die binnen 30 kalenderdagen na het verlenen van toestemming plaatsvindt
zal de factuur met of na de Toestemmingsbrief worden verzonden. Betaling dient binnen 30
dagen na verzending van de factuur plaats te vinden.
De in dit artikel genoemde termijnen gelden als fatale termijnen. Indien niet binnen de
betreffende termijn het volledige verschuldigde bedrag is voldaan, is Aanvrager van rechtswege
in verzuim en is hij vanaf de vervaldatum wettelijke rente verschuldigd over het openstaande
bedrag. Bij niet tijdige betaling is NS Stations tevens gerechtigd aan Aanvrager
administratiekosten in rekening te brengen.
Alle ((buiten)gerechtelijke) kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag
komen voor rekening van Aanvrager, waarbij de buitengerechtelijke kosten op tenminste 15%
van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met rente, worden gesteld, met een minimum van
€ 50.
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