MVB MOTION PICTURES

ALGEMENE VOORWAARDEN 2018 MVB MOTION PICTURES

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, orders en offertes ter zake van audiovisueel werk (“Productie”) gesloten tussen MVB
Motion Pictures (“Opdrachtnemer”) en een Wederpartij (“Opdrachtgever”).

1.2

Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

1.3

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met dwingend recht, dan blijven deze algemene voorwaarden voor het
overige deel onverminderd van kracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Artikel 2 - Totstandkoming Opdracht
2.1
De Opdracht komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever.
Artikel 3 - Uitvoering van de Opdracht
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
3.9

De Opdracht omvat een door Opdrachtnemer opgestelde verhaallijn en/of uitgewerkt script en/of een productie tijdlijn dat door de Opdrachtnemer zal worden
uitgevoerd.
Op Opdrachtnemer rust een inspanningsverplichting om de Opdracht uit te voeren conform de eisen van goed en deugdelijk vakmanschap.
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen
en alle medewerking verlenen en zo duidelijk mogelijk aan Opdrachtnemer aangeven wat het beoogde eindresultaat van Opdrachtgever is.
Opdrachtnemer heeft het recht om alles wat bij de Opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
Indien opnamen voor het maken van de Productie op een locatie van Opdrachtgever plaatsvinden, draagt Opdrachtgever zorg voor een voldoende uitgeruste en
goed toegankelijke locatie.
Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever materialen, gegevens of content op informatiedragers ter beschikking zal stellen aan Opdrachtnemer, zullen deze
voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. De Opdrachtgever staat ervoor in dat het gebruik van materialen,
gegevens of content geen inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot het octrooirecht, auteursrecht, portretrecht,
modellenrecht, merkrecht.
Indien de uitvoering van de Opdracht wordt belemmerd door het niet tijdig of onvolledig aangeven van instructies of ter beschikking stellen van materialen
door Opdrachtgever, ongeacht de oorzaak daarvan, dan wordt de levertijd zo mogelijk gewijzigd. Indien wijziging van de overeengekomen levertijd niet
mogelijk is, is Opdrachtnemer gerechtigd reeds gemaakte uren te factureren aan Opdrachtgever en de desbetreffende Opdracht (partieel) te ontbinden.
De Opdrachtnemer is gerechtigd om werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de verhaallijn en/of het uitgewerkt script en/of productie tijdlijn door te
rekenen aan Opdrachtgever tegen het in de offerte vermelde meerwerktarief plus eventueel kosten voor additionele apparatuur.
Opdrachtnemer is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van deze Opdracht.

Artikel 4 - Oplevering Productie
4.1

De oplevering geschiedt op de overeengekomen datum. Een overeengekomen datum kan nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Door de enkele
overschrijding van de datum raakt Opdrachtnemer niet van rechtswege in verzuim. Bij niet tijdige levering dient Opdrachtnemer derhalve eerst schriftelijk in
gebreke te worden gesteld voordat Opdrachtgever tot ontbinding van de desbetreffende Opdracht kan overgaan.
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4.2

De Opdrachtnemer stelt de Productie aan Opdrachtgever ter beschikking conform de in de Opdracht aangegeven aanleverwijze. Opdrachtnemer kan niet
instaan voor de eventuele non comptabiliteit van digitaal aangeleverde bestanden met de apparatuur van Opdrachtgever.

4.3

Na de oplevering van de Productie door Opdrachtnemer kan Opdrachtgever binnen 10 werkdagen eenmalig schriftelijk verzoeken om wijzigingen aan te
brengen in de Productie. Indien dit aanpassingen van ondergeschikte aard betreft, zal Opdrachtnemer deze kosteloos uitvoeren. Opdrachtgever kan enkel een
aanpassingsverzoek doen ten aanzien van aspecten die reeds bij het verstrekken van de Opdracht bekend waren, zoals de te gebruiken muziek.

4.4

Indien Opdrachtgever aanpassingen van wezenlijke aard wenst, is Opdrachtnemer gerechtigd hiervoor meerwerk te rekenen conform artikel 3.8. Het is ter
discretionaire beoordeling van Opdrachtnemer of gewenste aanpassingen van wezenlijke aard zijn.

4.5

Na het verlopen van 10 werkdagen na de oplevering, wordt de Productie - wanneer Opdrachtgever geen gebruik heeft gemaakt van artikel 4.3. - definitief. De
oplevering wordt ook definitief wanneer Opdrachtgever conform artikel 4.3 of 4.4 om aanpassing van de Productie heeft verzocht en deze door de
Opdrachtnemer zijn uitgevoerd.

4.6

Na het aldus definitief opgeleverd zijn van de Productie conform artikel 4.5 worden door Opdrachtgever alsnog verlangde wijzigingen beschouwd als nieuwe
opdrachten en zullen deze worden doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 5 - Tarieven en betalingen
5.1

Alle prijzen en/of bedragen zijn exclusief 21% BTW.

5.2

Opdrachtnemer is gerechtigd om een gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling te verlangen. Opdrachtgever zal daaraan op eerste verzoek voldoen.

5.3

Bepaalde kosten kunnen van de in de offerte opgenomen prijs uitgezonderd zijn.

5.4

Opdrachtnemer is gerechtigd om reiskosten en/of verblijfskosten in rekening te brengen. Reiskosten bedragen 45 cent/ per kilometer, indien de enkele
reis afstand meer is dan 20km zal voor reistijd 50% van het in de offerte vermelde meerwerktarief worden gerekend.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kosten die in verband met het muziekgebruik moeten worden afgedragen aan Buma/Stemra. Deze zijn niet
opgenomen in de offerte.
Facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. De betalingstermijn van facturen bedraagt
14 dagen. De factuur voor de overeengekomen aanbetaling dient voor aanvang van de productie betaald te zijn. Opdrachtnemer heeft het recht de productie op
te schorten totdat de aanbetalingsfactuur is voldaan.
Indien Opdrachtgever verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is,
over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan
de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige
vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder tevens advocaatkosten.
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met enige betaling, is Opdrachtnemer gerechtigd afgifte van de Productie op te schorten.

5.5
5.6
5.7

5.8

Artikel 6 - Intellectuele eigendom
6.1
6.2
6.3

Alle rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtnemer vervaardigde Producties, inclusief voorbereidend materiaal, berusten uitstuitend bij de
Opdrachtnemer.
Met de volledige betaling van alle met de Opdracht samenhangende facturen zijn hierbij alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Opdracht
vervaardigde Producties aan de Opdrachtgever overdragen.
Opdrachtnemer verkrijgt, in het geval van een overdracht, om niet een licentie voor het gebruik van (delen van) de Productie voor eigen publiciteitsdoeleinden,
waaronder maar niet beperkt tot publicatie op de website, Vimeo en andere Social Media. Indien Opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft, dient Opdrachtgever
dit uiterlijk bij het definitief worden van de Productie (conform artikel 4) schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer aan te geven.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1
7.2
7.3

7.4

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als direct gevolg van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van
Opdrachtnemer bij de uitvoering de Opdracht door Opdrachtnemer dan wel derde partijen die door Opdrachtnemer worden ingeschakeld.
Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is uitgesloten, waaronder mede aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding
van indirecte en/of gevolgschade en daaronder mede begrepen schade in de vorm van gederfde winst.
Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade wegens:
tegenvallend resultaat van de Productie welke het gevolg is van persoonlijke smaak en/of andere subjectieve beoordelingsgronden van de
Opdrachtgever;
-

het niet tijdige ter beschikking stellen van de door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen materialen en/of locaties, alsook de kwaliteit
daarvan;

-

Inbreuk op enig recht van intellectueel eigendom, welke rust op de door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verstrekte materialen, gegevens
of content.

Elke eventuele schadevergoedingsplicht van Opdrachtnemer is beperkt tot het in de offerte opgenomen factuurbedrag ex BTW.
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Artikel 8 - Duur van de Opdracht
8.1
8.2
8.3

Deze Opdracht betreft een Opdracht van bepaalde tijd, welke als voltooid is te beschouwen als de Productie definitief is geworden in overeenstemming met
artikel 4.
In geval van annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de vervaardiging van de Productie, is Opdrachtgever de in de offerte overeengekomen vergoeding
verschuldigd.
Elke partij heeft het recht om de Opdracht eenzijdig en tussentijds te beëindigen, zonder inachtneming van enige opzegtermijn, door middel van een
aangetekende brief indien:
-

de andere partij haar verplichtingen uit hoofde van de Opdracht niet-, niet behoorlijk- of niet tijdig is nagekomen, ook niet nadat daartoe per
aangetekende brief een termijn voor de nakoming van 14 dagen is gesteld;

-

de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surseance van betaling komt te verkeren, onverminderd het recht van de andere
partij om schadevergoeding te eisen.

Artikel 9 - Overmacht
9.1

9.2

9.3

Indien de aanlevering van een Productie een vertraging oploopt van meer dan één maand als gevolg van overmacht van Opdrachtnemer, is ieder der partijen
gerechtigd de Opdracht geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst en zonder in gebrekenstelling te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd
is tot enige vergoeding van schade, directe en indirecte schade dan wel gevolgschade, welke de wederpartij door een dergelijke ontbinding ondervindt c.q. zal
ondervinden. Opdrachtnemer is gerechtigd eventueel reeds vóór het intreden van de overmacht situatie verrichte activiteiten pro rata in rekening te brengen
conform artikel 3.8.
Onder overmacht wordt onder andere verstaan:
niet functionerende apparatuur;
-

vertragingen door buitengewone verkeershinder;

-

ziekte van meer dan 50% van het personeel van Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

De levertijd wordt opgeschort gedurende de periode gedurende welke Opdrachtnemer door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 10 - Overdracht derden
10.1

Opdrachtgever niet gerechtigd de uit de Opdracht voortvloeiende rechten en plichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer over
te dragen aan derden.

Artikel 11 - Geschillenbeslechting
11.1

Op alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in het arrondissement waar de Opdrachtnemer is gevestigd.
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