ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden Berg Filmproducties gevestigd en kantoorhoudende te Noordwijk,
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem.
Artikel 1 - Definities
1.1

Opdrachtnemer: Berg Filmproducties

1.2

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de aangeboden
diensten.

1.3

Opdracht: werkzaamheden die verricht moeten worden door de opdrachtnemer, dit na
overleg met opdrachtgever, inclusief onderhavige condities.

1.4

Project: de aan de opdracht verbonden werkzaamheden, producten en diensten.

Artikel 2 - Algemeen
2.1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever, waarop opdrachtnemer deze voorwaarden
van toepassing heeft verklaard.

2.2.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes
3.1.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is
genoemd.

3.2.

De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende 30
dagen, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden
indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen 30 dagen wordt bevestigd,
tenzij anders is aangegeven.

3.3

Prijzen in de offerte zijn exclusief BTW, reiskosten, eventuele beeld- of muziekrechten en
andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 - Uitvoering
4.1

Opdrachtnemer voert de opdracht naar beste inzicht, vermogen en deskundigheid uit
teneinde een zo optimaal resultaat voor de opdrachtgever te behalen. Opdrachtgever zal
al datgene doen om een tijdige en juiste afhandeling van de opdracht door
Opdrachtnemer mogelijk te maken. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel
hieruit voortvloeiende schade.

4.2

Indien nodig houdt Opdrachtnemer zich –in overleg met opdrachtgever- het recht voor
om bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren of desgewenst namens
opdrachtgever offertes aanvragen, maar aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

4.3

Optredende, niet voorziene wijzigingen in de (indicatieve) tijdsplanning en uitvoering van
de opdracht kunnen leiden tot aanpassing van de oorspronkelijke opdracht, waardoor
extra kosten voor meerwerk bij opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht.

4.4

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Berg
Filmproducties 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.

4.5

Opdrachtgever vrijwaart Berg Filmproducties voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan
opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 - Wijziging van de overeenkomst
5.1.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
aanpassen.

5.2.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van de overeengekomen datum van voltooiing van de uitvoering daardoor worden
beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de
hoogte stellen.

5.3.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren
inlichten.

5.4.

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit
honorarium tot gevolg heeft.

5.5.

In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen
indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan
Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 - Contractsduur; uitvoeringstermijn
6.1.

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor
bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2.

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 Opdrachtnemer derhalve
schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 7 - Eindresultaat
7.1

Na gereedkoming van de opdracht zal opdrachtnemer opdrachtgever in de gelegenheid
stellen om het eindresultaat te controleren en goed te keuren. Opdrachtgever dient binnen
7 dagen na oplevering eventuele opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken.

7.2

Opdrachtnemer zal na tijdige ontvangst van de eventuele opmerkingen tot maximaal 2
(twee) arbeidsuren besteden aan montagewerkzaamheden. Door de opdrachtgever
verlangde wijzigingen die zien op filmwerkzaamheden alsmede arbeidsuren die de
voornoemde 2 (twee) uur overschrijden zullen volgens het geldende uurtarief, conform
artikel 3.3 van deze Algemene Voorwaarden, in rekening worden gebracht.

Artikel 8 – Betalingsvoorwaarden
8.1

Na bevestiging van de offerte dient een aanbetaling van 25% van de totaalsom op de
offerte te worden voldaan.

8.2.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door
Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de
hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.3.

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan
is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan – naast de
wettelijke incassokosten - een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

8.4.

In geval van overlijden, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar.

8.5.

Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 9 – Opzegging overeenkomst
9.1.

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

9.2.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft
Opdrachtnemer recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de
opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is
Opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de factuur voor tot dan toe verrichte
werkzaamheden te verhogen met 20% van het vastgestelde honorarium, tenzij blijkt dat de
kosten in verband met de opzegging voor Opdrachtnemer hoger uitvallen.

Artikel 10 - (Intellectuele) eigendomsrechten
10.1

Alle uit de opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten, materialen en
(elektronische) bestanden komen toe aan Opdrachtnemer, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van
eventuele intellectuele eigendomsrechten die binnen de opdracht optreden of worden
verstrekt aan opdrachtnemer.

10.2

Indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd zal opdrachtgever het hem ter beschikking
gestelde project niet (meer) mogen gebruiken.

10.3

Opdrachtnemer is te allen tijden gerechtigd om haar bedrijfsnaam op het afgeleverde
project te vermelden dan wel te verwijderen, alsook dit te gebruiken voor eigen publiciteit
of promotie. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om het afgeleverde project zonder
vermelding van de naam van Opdrachtnemer te dupliceren, publiceren en/of ruimer te
gebruiken dan is vastgelegd, alsook veranderingen in het afgeleverde project aan te (laten)
brengen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 11 - Afsluiting overeenkomst en eindresultaat
11.1

Als de afrekening is goedgekeurd door opdrachtgever wordt de opdracht als afgesloten
beschouwd, hetgeen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer moet worden
bericht.

11.2

Als opdrachtgever niet binnen de vastgestelde termijn van dertig dagen na factuurdatum
reageert, wordt aangenomen dat de afrekening is goedgekeurd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1

Opdrachtnemer voert de opdracht naar beste inzicht, vermogen en deskundigheid uit,
maar aanvaardt geen aansprakelijk voor niet gehaalde resultaten, tenzij die het gevolg zijn
van duidelijk aanwijsbare ondeskundigheid en onzorgvuldigheid.

12.2

Voor offertes en resultaten van door opdrachtgever ingeschakelde derden is
opdrachtgever aansprakelijk.

12.3

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een tijdige en juiste aanlevering van benodigde
gegevens en materialen teneinde correcte afhandeling van de opdracht door
Opdrachtnemer mogelijk te maken, waarbij hij dienaangaande tevens Opdrachtnemer
vrijwaart voor aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

12.4

Nadat opdrachtgever het eindresultaat heeft gecontroleerd en goedgekeurd of af heeft
gezien van deze controle gaat de aansprakelijkheid voor eventueel overgebleven
onvolkomenheden over op opdrachtgever.

12.5

Mocht Opdrachtnemer aansprakelijk zijn voor direct aanwijsbare schade uit hoofde van de
onderhavige opdracht, dan is het bedrag daarvoor beperkt tot maximaal het totaalbedrag
van de in de offerte overeengekomen vergoeding, met een maximum van EUR 2.000,--.

12.6

De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de
assuradeur van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

12.7

In afwijking van hetgeen onder punt 5 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht
met een langere looptijd dan 3 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over
de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

12.8

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: De redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden; De eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden,
tenzij deze niet aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; Redelijke kosten,
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden.

12.9

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn
ondergeschikten.

12.10

Na een periode van 1 jaar na voltooiing van de opdracht vervalt elke vorm van
aansprakelijkheid.

Artikel 13 - Overmacht
13.1.

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
hun rekening komt.

13.2.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde
derden worden daaronder begrepen.

13.3.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn
verplichtingen had moeten nakomen.

13.4.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder
der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding
van schade aan de andere partij.

13.5.

Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk
zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en
aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen of een
gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als
ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 - Geheimhouding
14.1.

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.

14.2.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter
aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan
beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht
van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of
schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15 - Overig
Opdrachtnemer (en eventueel bij de opdracht betrokken derden) en opdrachtgever verplichten
zich om de met de opdracht verkregen vertrouwelijke informatie als zodanig te behandelen. Op
de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever is te allen tijde het Nederlands recht
van toepassing.

Artikel 16 - Intellectuele eigendom en auteursrechten
16.1.

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt
Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op
grond van de Auteurswet.

16.2.

Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden
gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande
toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis
van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

16.3.

Opdrachtnemer 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.

Artikel 17 - Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de
vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft.
Artikel 18 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem. Van toepassing is
steeds de laatstgedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen
van de overeenkomst.

