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ALGEMENE VOORWAARDEN
1

Definities

1.1

Producent

The Motion Content Company met de handelsnamen: Uncmprssd Media Group, Uncompressed,
Uncompressed Films, Uncompressed Media, Uncompressed New Media, Uncompressed Music Videos,
S. Bolderman New Media, SBNM, Stephan Bolderman TV Productie, Bolderman TV Producties en
Aeriall.

1.2

Opdrachtgever

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf of ten behoeve van derden een
overeenkomst sluit met Producent.

1.3

Product

Elke dienst of product in de vorm van beeld- of geluids-dragend (digitaal) materiaal, of het produceren
daarvan.

1.4

Contactpersoon

Degene die uit naam van Opdrachtgever contact heeft met Producent.

1.5

Overmacht

Alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet
meer van Producent kan worden gevergd.

2

Algemeen

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (geschreven) documenten zoals formats, scenario’s, voice-overs, en andere
documenten, offertes van en overeenkomsten gesloten met Producent en Opdrachtgever(s), evenals op alle handelingen en
werkzaamheden door of in opdracht van Producent verricht.

2.2

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend indien schriftelijk door Producent bevestigd.

2.3

Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Producent of door het
feitelijke gebruik maken van diensten van Producent.

2.4

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden
beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.5

Producent is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als
gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
niet-voorzien, waarop Producent geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Producent niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

3

Offertes en facturen

3.1

Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend, tenzij vooraf of tijdens het oriëntatiegesprek anders wordt bepaald.

3.2

N.a.v. een oriënterend gesprek kan de potentiele opdrachtgever opdracht geven tot het uitwerken van één of meerdere voorstellen voor
een Product in een offerte. Dit is vrijblijvend tenzij anders wordt overeengekomen.

3.3

Indien n.a.v. de eerste offerte om een nieuwe offerte, een ingrijpend gewijzigde offerte of een uitvoerige offerte wordt gevraagd, behoudt
Producent zich het recht voor om kosten in rekening te brengen. Dit zal in overleg gebeuren.

3.4

Tenzij anders is vermeld, zijn in de offerte genoemde prijzen exclusief BTW.

3.5

Producent kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de
offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6

Offertes van Producent hebben, te rekenen van dagtekening, een geldigheid van 14 dagen, tenzij een andere geldigheidsduur is vermeld.
Na deze periode vervallen eventuele opties en behoudt Producent zich het recht voor de uitvoering van de offerte gereserveerde
capaciteit aan te wenden voor andere aanvragen.

3.7

Tenzij anders is vermeld, zijn op de factuur genoemde bedragen exclusief BTW.
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3.8

Facturen van Producent dienen, te rekenen van dagtekening, binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij een ander betalingstermijn is
overeengekomen. Producent is gerechtigd om periodiek te factureren.

3.9

Indien er bezwaar gemaakt dient te worden tegen een verstuurde factuur moet reclamatie binnen 7 dagen na dagtekening factuur.

3.10

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Opdrachtgever een rente verschuldigd van 10% per
maand van het totaal gefactureerde bedrag.

4

Overeenkomsten

4.1

De overeenkomst komt eerst tot stand doordat Opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van Producent om de
overeenkomst aan te gaan aanvaardt.

4.2

Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met Producent is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die
overeenkomst voortvloeien.

4.3

Wanneer Opdrachtgever in gebreke blijkt, in welke vorm dan ook, behoudt Producent zich het recht voor te allen tijden een opdracht
(voortijdig) te beëindigen en (werkzaamheden die reeds in opdracht van de Opdrachtgever zijn uitgevoerd) door te berekenen aan de
Opdrachtgever.

4.4

Indien de Opdrachtgever later dan 48 uur voor aanvang van de overeengekomen productie annuleert, is de Producent gemachtigd om
75% van het overeengekomen productiebudget, prijsafspraak of fee, in rekening te brengen.

4.5

Extra kosten veroorzaakt door aanvullende wensen van de zijde van de Opdrachtgever, na totstandkoming van de overeenkomst, zijn
voor rekening van de Opdrachtgever.

5

Verhuur

5.1

Huurder is financieel verantwoordelijk voor de reparatie van beschadigingen in elke vorm en door elke oorzaak, vervanging indien
ontvreemding of verliezen van gehuurde producten c.q. equipment.

5.2

Door het ondertekenen van de Huurovereenkomst verklaard Huurder akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

5.3

Het door-verhuren uit naam van de Huurder is niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Verhuurder.

5.4

Indien de gehuurde producten cq. equipment niet tijdig wordt geretourneerd behoudt de Verhuurder zich het recht voor om extra kosten
in rekening te brengen.

6

Rechten

6.1

Door Producent geproduceerde producten in de vorm van beeld- of geluids-dragend (digitaal) materiaal, het produceren daarvan,
concepten, formats, scripts of andere documenten blijven te allen tijden eigendom van Producent, en mogen nadrukkelijk niet worden
gedupliceerd, gereproduceerd, doorverkocht of bewerkt worden zonder schriftelijke toestemming van Producent.

6.2

Producent behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele weten regelgeving. Producent heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis evenals
geproduceerde documenten, audio- en/of beeldopnames ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt
vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

7

Aansprakelijkheid

7.1

Producent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Producent is uitgegaan van door of namens
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.2

Producent is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie.

7.3

Producent is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 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 de schade in de zin van deze
voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Producent aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan Producent worden toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze algemene voorwaarden.
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