ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1. Oﬀerte
1. De door Vlimse gemaakte oﬀertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders
overeengekomen.
2. De prijzen in de genoemde oﬀertes zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. Prijswijzigingen
en foutief vermelde prijzen voorbehouden.
3. Vlimse stelt zijn oﬀertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor
projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken.
Vlimse bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende
de productie additionele wensen heeft of nieuwe (creatieve) inzichten krijgt, die nog niet in de oﬀerte zijn
opgenomen en leiden tot wijzigingen in de productie. Deze extra uren worden op basis van een vast
uurtarief, bovenop het in de oﬀerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht, tenzij anders
overeengekomen. De oorspronkelijk overeengekomen oplevertermijn c.q. levertijd van de productie
komt door de wijziging te vervallen.
4. Alle gemaakte prijsafspraken of vastgestelde prijzen zijn altijd exclusief de prijs van muziekrechten.
5. Bij een gedeelde productie kunnen aanvullende voorwaarden gelden met betrekking tot onder andere
de aanlevering, draaitijden en montage. Deze aanvullende voorwaarden blijken uit de oﬀerte.
Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst
1. Vlimse zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vlimse het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vlimse 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 Vlimse worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Vlimse zijn verstrekt, heeft Vlimse
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.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Vlimse is uit gegaan van de
door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Vlimse is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde eigen media.
6. De productie wordt opgenomen zoals is overeengekomen. De inhoud van de video is bij benadering
tijdens de pre-productie afgestemd maar blijft afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Vlimse
behoudt zich nadrukkelijk alle rechten om tussentijds wijzigingen aan te brengen in de regie van de
productie. Vlimse bepaalt de wijze waarop een productie wordt vormgegeven en uitgevoerd.
Artikel 3. Levertijd
1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een levertermijn overeengekomen, dan is dit
nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Vlimse
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
2. Een overeengekomen levertermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met
de periode(n) gedurende welke:
- Er sprake is van vertraging die niet is toe te rekenen aan Vlimse
- Wederpartij Vlimse niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer
voor indien wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering
benodigde gegevens, zoals zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.
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Artikel 4. Keuring
1. De producties worden voor de aflevering door Vlimse gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen
rekening, het recht de producties voor de aflevering te keuren op tijd en plaats (oﬄine of online) door
Vlimse vastgesteld.
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 te verrichten 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. Vlimse zal de opdrachtgever zo spoedig
mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
hebben, zal Vlimse de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
Artikel 6. Intellectuele eigendom
1. Vlimse behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. De opdrachtgevers vrijwaren Vlimse volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op
auteursrechten tengevolge van door Vlimse ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages
en/of het dupliceren van opnames welke zij hebben aangeleverd. Concepten, ideeën en voorstellen die
voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch
in bezit van Vlimse.
3. Op alle Vlimse producties rust het auteursrecht. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in
overeenstemming met Vlimse.
4. De kosten om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat bij de uitvoering van
de overeenkomst zal worden gebruikt, zijn voor de opdrachtgever. Onder auteursrechtelijk materiaal
wordt onder andere maar niet uitputtend verstaan: fonts, software, huisstijlelementen, foto's, video's,
stockbeelden en composities. Deze kosten zijn verplicht af te nemen en de opdrachtgever is hiervoor
volledig verantwoordelijk.
5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afhandeling van de portretrechten van figuranten,
geïnterviewden of andere personen of rechthebbenden van een videoproductie. Ditzelfde geldt voor het
beeldrecht van bijvoorbeeld gebouwen, kunstwerken of locaties. De kosten voor de registratie en
afkoop van deze rechten zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen tenzij anders
overeengekomen additioneel worden gefactureerd.
6. Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan om delen van een geleverde productie te gebruiken als
onderdeel van een andere productie. Eveneens is het niet toegestaan om een geleverd product aan te
passen dan wel te her-monteren, verveelvoudigen of te reproduceren zonder schriftelijke toestemming
van Vlimse.
7. Vlimse behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden
wordt gebracht.
8. Al het, door Vlimse, gemaakte ruwe materiaal wordt minimaal 2 jaar bewaard in het archief.
Eindproducten worden minimaal 5 jaar bewaard. Vlimse behoudt zich het recht om na deze periodes het
materiaal te vernietigen.
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Artikel 7. Opzegging/Ontbinding van de overeenkomst
1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval
een opzegtermijn van tenminste 2 weken in acht te nemen.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle door Vlimse ter zake van de opdracht gemaakte
vorderingen en kosten onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 50% van de hoofdsom.
3. Vlimse is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt doordat Vlimse de
overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat Vlimse de uitvoering van de overeenkomst heeft
opgeschort.
Artikel 8. Klacht
1. Indien wederpartij niet tevreden is over de uitvoering van de oﬀerte, dient wederpartij dit bespreekbaar
te maken met Vlimse. Gezamenlijk zal dan naar een oplossing worden gezocht.
2. Indien het overleg genoemd onder 8.1 niet tot tevredenheid leidt, kan wederpartij een schriftelijke klacht
indienen bij Vlimse binnen 10 dagen na oplevering.
3. Vlimse zal elke klacht die voldoet aan hetgeen gesteld is in 8.1 en 8.2, zorgvuldig behandelen. Indien
gegrond verklaart door Vlimse, zal Vlimse te hare keuze de gebrekkige zaken aanpassen, de
werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen.
4. Het in behandeling nemen van een klacht schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
5. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Vlimse is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.
6. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Vlimse gesloten
overeenkomst, en niet opgelost kunnen worden door hetgeen in artikel 8.1, 8.2 en 8.3 gesteld is, zullen
worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.
7. Alle door Vlimse gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met
wederpartij, zowel eisend als verwerend, komen voor rekening van wederpartij.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Indien Vlimse aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
- De aansprakelijkheid van Vlimse, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt
gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
- Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt
gedekt, is de aansprakelijkheid van Vlimse beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat
gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
- De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vlimse of haar ondergeschikten.
- Vlimse is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Artikel 10. Facturatie/Betaling
1. Vlimse hanteert 1 factuurmoment na aflevering van de gehele opdracht, tenzij anders overeengekomen.
2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen en op
een door Vlimse aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever
is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2,00%
per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de
vorderingen van Vlimse en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Vlimse onmiddellijk opeisbaar
zijn.
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Artikel 11. Additionele kosten
1. Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt, moeten rechten afgedragen worden aan een
auteursrechtenorganisatie. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de oﬀerte worden
meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door de auteursrechtenorganisatie en worden
toegevoegd aan de eindfactuur of later separaat gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
2. Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken
stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder additionele kosten en worden toegevoegd aan de
eindfactuur of later separaat gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 13. Promotie
1. Vlimse heeft het recht een videoproductie of fragmenten daaruit openbaar te maken en/of te (doen)
vermenigvuldigen ten behoeve van haar eigen promotie op bijvoorbeeld een showreel, het internet, een
overzichtstentoonstelling, filmfestival of een soortgelijke manifestatie dan wel ten behoeve van
evenementen en media gericht op een demonstratie en promotie van de werkzaamheden, producten of
diensten van Vlimse, zonder dat hiervoor voorafgaand toestemming is vereist en zonder dat
dienaangaande enige vergoeding behoeft te worden betaald. Onder deze bepaling vallen tevens alle
scripts, ontwerpen en alle door Vlimse gemaakte opnames ook genoemd “het ruwe materiaal”.
2. Het gebruik door Vlimse is echter slechts mogelijk, nadat het project of de videoproductie openbaar is
gemaakt.
Artikel 14. Partiële nietigheid
1. Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig
zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepaling(en) geldt een
passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op
juridisch eﬀectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
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