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Artikel 1

De opdracht

1.1

Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de werkzaamheden zoals
beschreven op de offerte te verrichten.

1.2

Opdrachtgever zorgt voor aanvang van uitvoering van de opdracht dat nodige
voorbereidingsmaatregelen getroffen zijn, ten uiterste 24 uur voorafgaand aan de uitvoering van de
opdracht. Hierbij zal opdrachtgever voorzien in informatie betreffende de locatie, tijden en, indien
nodig, parkeerkaarten en/of toegangskaarten.

1.3

Opdrachtnemer dient op de hoogte gebracht te zijn van bijzonderheden en informatie tijdens de
opdracht. Hiervoor is opdrachtgever verantwoordelijk. Indien opdrachtgever verzuimd benodigde
informatie bijtijds, schriftelijk doorgegeven te hebben aan opdrachtnemer, is de opdrachtnemer
hiervoor inhoudelijk niet aansprakelijk.

Artikel 2
2.1
2.2

2.3

Uitvoering van Opdracht

Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor
het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering
van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met
anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt
Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever en/of de Derde.
Opdrachtgever verklaart te voorzien in een goed verlichte, afsluitbare en/of bewaakte ruimte
voorzien van stroomvoorziening, waarin opdrachtnemer benodigde apparatuur veilig kan borgen.
Deze voorziening dient ten alle tijden toegankelijk te zijn voor opdrachtnemer. Indien er door
nalatigheid van de opdrachtgever schade wordt toebedeeld, in welke vorm en persoon dan ook, aan
opdrachtnemer en/of zijn apparatuur is opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

2.4

Opdrachtgever verklaart te voorzien in maaltijden en drinken zoals, maar niet beperkt tot: lunch, diner,
(late night) snacks en drinken), hotelovernachtingen (met opnamedagen die eindigen na 00:00 uur
lokale tijd) en vervoer van en naar locaties buiten Nederland zoals, maar niet beperkt tot: vliegvelden
en opname locaties. Indien dit niet het geval is zullen de kosten op basis van nacalculatie in rekening
worden gebracht.

2.5

Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig.
Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding
van Opdrachtgever en/of de Derde. Opdrachtgever en/of Derde kunnen wel aanwijzingen en
instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

PLAY TO BEAT
THE AVERAGE

Artikel 3
3.1

3.2.

De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van de overeengekomen
werkzaamheden, zodat deze van rechtswege eindigt op het moment dat de
werkzaamheden zijn voltooid. In ieder geval eindigt deze overeenkomst op na
aanlevering van het overeengekomen, zonder dat daarvoor nadere opzegging is vereist,
met als nadrukkelijke voorwaarde dat aan alle financiële verplichtingen zijn voldaan.
Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten
behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 4
4.1

4.2
4.3

4.4

5.2

5.3

5.4
5.5

Aansprakelijkheid, Schade, Boetes en verzekeringen

Opdrachtgever verklaart verzekerd te zijn voor de complete productie, waarbij de
complete aansprakelijkheid, al dan niet, ten gevolge van technische gevolgen en/of
beslissingen en/of keuzes van de opdrachtgever mogelijke gevolgen met zich mee
brengen bij de opdrachtgever ligt.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in bescherming nemen van en schenden van
privacy en copyright van derden.
Opdrachtgever verklaart aansprakelijk te zijn voor eventuele financiële en nonfinanciële gevolgen ten aanzien van bestraffing en/of boetedoening in welke vorm dan
ook, door welke partij dan ook. Dit is van toepassing zowel voor, tijdens als na de
uitvoering van de opdracht en duurt onverminderd voort ten aanzien van de
geldigheidstermijn van deze overeenkomst.
Opdrachtnemer verklaart aansprakelijk en verzekerd te zijn voor eventueel gemaakte
materiële schade aan eigen apparatuur of die van derde.

Artikel 5
5.1

Duur van de overeenkomst

Rechten

Opdrachtgever erkent dat van al het tot stand gekomen werk, half fabricaat en/of uiting
in welke vorm dan ook, de rechten behoren tot de opdrachtnemer.
Deze rechten omvatten, doch zijn niet beperkt tot, alle copyright en auteursrecht
behorende bevoegdheden voor alle landen ter wereld voor alle exploitatievormen en voor
alle distributiemedia. Deze bevoegdheden betreffen, voor zover mogelijk, tevens die
exploitatievormen en media die in de toekomst mogelijk zijn of worden.
De Opdrachtgever zal één of meerdere deelproduct(en) en/of eindproduct(en) overlegd
worden, welke deze vrij is om te gebruiken in diens aard met uitzondering van uitzenden
op TV.
Opdrachtgever is vrij om ruw beeldmateriaal te verknippen nadat dit akkoord is
bevonden, deze vrijgegeven en overgedragen zijn door de opdrachtnemer.
Over de overlegde producten is een licentiemodel van toepassing, waarbij de
Opdrachtgever vrij is om desbetreffende film te gebruiken naarmate deze het doel
ten goede komt.
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5.6

5.7

5.8

Indien de opdrachtgever een eindproduct wil aanpassen in welke vorm dan
ook, zal hierbij de opdrachtnemer geconsulteerd worden met in acht neming
van de copyright act.
Opdrachtnemer behoudt ten alle tijden het recht het beeldmateriaal te gebruiken voor
commerciële en portfolio doeleinden, met in acht neming van de bescherming van de
Opdrachtgever.
Opdrachtgever wordt ten alle tijden verplicht om opdrachtnemer te erkennen en
vermelden voor diens werk. Ook bij het gebruik van ruwe shots in andere producties.
‘’product’’ by Steroyd

Artikel 6
6.1

6.2

Vergoeding en betaling

Opdrachtgever is verplicht aan opdrachtnemer om de gedane werkzaamheden te
betalen. Van al het tot stand gekomen werk, half fabricaat en/of uiting in welke vorm
dan ook. Ook bij uitblijven van publicatie of het niet gebruiken van.
Overige kosten betreffende maaltijden, hotel, (vlieg)reizen en/of transport worden aan
Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van nacalculatie.

6.3

De vergoeding zal per factuur in rekening gebracht worden. Deze factuur
hanteert een uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen.

6.4

In geval van reiskosten zullen deze berekend worden na uitvoering van de opdracht,
waarbij deze op basis van nacalculatie toegevoegd worden aan het verschuldigde
bedrag, welke in de afsluitende factuur toegevoegd wordt.

6.5

Indien opdrachtgever in verzuim is, zijn – onverminderd de overige rechten van
opdrachtnemer – alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever dadelijk en
geheel opeisbaar. Bovendien heeft opdrachtnemer in dat geval het recht haar
opdracht(en) te annuleren, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als
gevolg daarvan. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die
opdrachtnemer moet maken voor de incasso van haar vorderingen komen geheel voor
rekening van opdrachtgever.

6.6

In geval van verzetten/afzeggen van geplande werkzaamheden dienen gemaakte en
gereserveerde kosten alsnog betaald te worden. Zoals, maar niet beperkt tot:
reserveringen op planning zoals besproken opname en montagedagen, crew,
aankoop/huur van attributen/appratuur/ruimtes, vergunningen en soortgelijke situaties.

6.7

In geval van afzeggen/stopzetten van opdracht na akkoord offerte dient 50% van het
offertebedrag voldaan te worden. Bij afzeggen/stopzetten van opdracht na akkoord
offerte binnen 10 werkdagen voor eerste opnamedag dient 100% van het offertebedrag
voldaan te worden. (onder werkdagen vallen de dagen maandag t/m vrijdag)

6.8

Indien opdrachtnemer op grond van overmacht niet in staat is de overeengekomen
opdracht(en) uit te voeren en/of binnen gestelde planning te voldoen, wordt
opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Onder overmacht wordt
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verstaan die situatie waarbij volstrekt buiten de schuld van een partij diens verplichting
niet kan worden nagekomen, zoals, maar niet beperkt tot: Externe partijen die niet binnen
de afgesproken tijd zijn/haar product aanlevert (zoals bijv. animaties, audio,
documentatie) (verkeers)ongelukken, ziekte van opdrachtnemer, terroristische aanslagen,
natuurrampen, pandemieën en soortgelijke situaties.

Artikel 7
7.1

7.2

7.3
7.4

Overige bepalingen

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van reden de
opdracht(en) te annuleren. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hier zo tijdig mogelijk over
informeren. Opdrachtgever zal het overeengekomen bedrag dan niet verschuldigd zijn. Al
gedane betalingen zullen in dit geval door opdrachtnemer aan opdrachtgever per bank
worden teruggestort. Opdrachtnemer is bij annulering van de opdracht niet aansprakelijk
voor eventuele schade als gevolg van de annulering.
Toepassing van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever is nadrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel
nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd
aan de rechtbank te Den Bosch.
De Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer over overeengekomen opdracht(en) zijn van
toepassing.
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

