Algemene Voorwaarden Geldof Film
Bedrijfsgegevens
Naam ondernemer: Geldof Film
Bezoekadres: Oostzijde 302, 1508ET Zaandam
Telefoonnummer: 06 – 17 07 69 86
E-mailadres: info@geldoffilm.nl
KvK-nummer: 34242117
BTW-identificatienummer: NL 130476286B01
Artikel 1: Definities
1.1.

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Opdrachtnemer: de eenmanszaak Geldof Film, ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 34242117.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer opdracht
geeft tot het maken van een Werk, het verrichten van diensten op het gebied van coaching
en/of het verrichten van diensten op het gebied van training.
Overeenkomst: de Overeenkomst uit hoofde waarvan Opdrachtnemer werkzaamheden voor
Opdrachtgever verricht.
Opdracht: de werkzaamheden, bestaande uit het leveren van een dienst en/of een product, die
Opdrachtnemer op grond van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst verricht.
Werk: een film of video, alsmede andere vastleggingen van geluid, beeld en informatiedragers
gemaakt door Opdrachtnemer uit hoofde van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,
rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, die tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever tot stand komen, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende
nadere aanvullende Overeenkomsten, opdrachten, vervolgopdrachten en rechtshandelingen.

2.2.

Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden moeten uitdrukkelijk zijn
overeengekomen.

2.3.

Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van
toepassing, tenzij opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
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2.4.

Indien één of enkele bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
worden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in
overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2.5.

Het is Opdrachtgever te allen tijde toegestaan om deze algemene voorwaarden te wijzigen of
aan te vullen. In dat geval zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever tijdig schriftelijk of elektronisch
op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van
de gewijzigde voorwaarden zal ten minste twee weken zitten. Indien de Opdrachtgever een
natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging
tot gevolg heeft dat aan de Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de
oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Opdrachtgever de bevoegdheid de Overeenkomst
op te zeggen per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

2.6.

Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt,
heeft dat geen gevolgen voor de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de
gebondenheid aan deze algemene voorwaarden van partijen. Het staat Opdrachtnemer altijd
vrij om strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes
3.1.

Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is
verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat zij naar beste weten alle essentiële informatie
voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt. Wanneer deze informatie
op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Opdrachtnemer zich het
recht voor de, met de Opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom alsdan eenzijdig en/of
tussentijds aan te passen.

3.2.

De door opdrachtnemer gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Aanbiedingen
waarin een termijn van aanvaarding wordt gesteld, strekken er niet toe Opdrachtnemer aan die
termijn te binden.

3.3.

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en
verblijfskosten, tenzij anders aangegeven.

3.4.

Reis-, verzend, administratie- en verblijfkosten, alsmede kosten van door Opdrachtnemer
ingeschakelde derden worden afzonderlijk in rekening gebracht.

3.5.

Indien na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat meerwerk noodzakelijk is, dan zal dit
meerwerk aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Opdrachtnemer neemt zo snel mogelijk
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na de constatering van de omstandigheid dat meerwerk noodzakelijk is contact op met
Opdrachtgever.
3.6.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7.

Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Opdrachtnemer
daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

3.8.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1.

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Opdrachtgever de offerte van Opdrachtnemer
ondertekend heeft, dan wel door het schriftelijk en/of op elektronische wijze akkoord geven op
de offerte.

4.2.

Het ontbreken van een schriftelijke of elektronische accordering van de door Opdrachtnemer
uitgebrachte offerte of Overeenkomst laat onverlet dat de Opdrachtgever wordt geacht aan
Opdrachtnemer, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en
zodra met de feitelijke dienstverlening door Opdrachtnemer een aanvang is gemaakt.

4.3.

Zolang de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor
haar capaciteit elders in te zetten.

4.4.

Indien in de aanvaarding van de offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid of
van welke aard dan ook, door Opdrachtgever zijn aangebracht, komt in afwijking van lid 1 van
dit artikel de Overeenkomst eerst tot stand indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schriftelijk
of elektronisch heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 5: Betaling
5.1.

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd betaling vooruit te verlangen.

5.2.

Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven in de offerte en in ieder geval
uiterlijk 14 kalenderdagen na de factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties
schorten de betalingsverplichting niet op.

5.3.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling, dan is de Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht
Opdrachtgever van de vervaldag af rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke
(handels)rente, alsmede alle op de inning van haar vordering betrekking hebbende gerechtelijke
en buitengerechtelijke kosten. Alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever worden
op dat moment terstond opeisbaar.
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5.4.

De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van
de kosten, vervolgens ter voldoening van de opengevallen rente en daarna ter voldoening van
de hoofdsom. Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de
incasso van enige vordering op de Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever,
waarbij de buitengerechtelijke incassokosten geacht worden ten minste 15% te bedragen van
het te vorderen bedrag.

5.5.

Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening van vorderingen, uit welke hoofde dan ook.
Opdrachtgever heeft geen recht om enige betaling aan Opdrachtnemer op te schorten.

5.6. Opdrachtnemer is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd alle op haar rustende verplichtingen
op te schorten zonder jegens Opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
Voor zover Opdrachtgever gedurende deze periode op verzoek van Opdrachtnemer toch
werkzaamheden verricht, kan Opdrachtgever hiervoor een afzonderlijke vergoeding in rekening
brengen conform haar gebruikelijke tarieven.
Artikel 6: Uitvoering Overeenkomst
6.1.

Het maken en bewerken van een Werk is een kwestie van creativiteit en persoonlijke smaak.
Aanvaarding van de Opdracht betekent dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de door
Opdrachtnemer gehanteerde stijl. Opdrachtnemer kan indien gewenst een globale
beeldoptimalisatie toepassen op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede, doch is daartoe
niet verplicht.

6.2.

Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De inzet vanuit
Opdrachtnemer betreft uitdrukkelijk een inspanningsverplichting en aldus geen
resultaatverplichting.

6.3.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft
Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst of een gedeelte daarvan door derden te laten
verrichten. Indien dit in de ogen van Opdrachtnemer noodzakelijk is, kunnen ook na aanvang
van de uitvoering van de Overeenkomst nog wijzigingen worden aangebracht in de
persoon/personen die de Overeenkomst uitvoert/uitvoeren.

6.4.

De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtgever 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 Opdrachtnemer
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet
tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de Opdrachtgever 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. Opdrachtgever is
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gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en
juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken.
6.5.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer
is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

6.6.

Indien voor de voltooiing van de Opdracht tussen partijen een termijn is overeengekomen, dan
is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de
overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer
op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft dan
ook geen recht op schadevergoeding.

6.7.

Wijzigingen of aanvullingen op de Overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door
de Opdrachtnemer bindend.

6.8.

Opdrachtgever garandeert aan Opdrachtnemer dat geen intellectuele eigendomsrechten van
derden zich verzetten tegen de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer en dat
Opdrachtgever volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om
onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen en door Opdrachtnemer
vast te laten leggen op geluid, beeld of andere informatiedragers. Opdrachtgever zal
Opdrachtnemer en alle aan haar gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor
iedere vordering wegens een inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 7: Abonnementen
7.1.

Opdrachtnemer biedt haar werkzaamheden ook in abonnementsvorm aan. Het abonnement
wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst vermelde contractperiode.

7.2.

Het in lid 1 van dit artikel bedoelde abonnement eindigt van rechtswege, en aldus zonder dat
opzegging is vereist, nadat de in de Overeenkomst vermelde contractperiode is verstreken.

7.3.

Het abonnement kan gedurende de in de Overeenkomst vermelde contractperiode niet worden
opgezegd.

Artikel 8: Muziek en voice-over
8.1.

Indien er in een door Opdrachtnemer te leveren Werk gebruik wordt gemaakt van muziek,
zullen hiervoor kosten aan Opdrachtgever worden doorberekend in verband met de rechten die
moeten worden afgedragen aan Buma/Stemra. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in de offerte
informeren over deze kosten.
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8.2.

Indien er in een door Opdrachtnemer te leveren Werk gebruik wordt gemaakt van een voiceover, zullen de hiermee gemoeid gaande kosten aan Opdrachtgever worden doorberekend.
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in de offerte informeren over deze kosten.

Artikel 9: Reclamering
9.1.

Reclamering met betrekking tot de uitgevoerde Opdracht en/of facturering dient schriftelijk en zo
spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de verzenddatum
van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14
kalenderdagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het
gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. Overschrijding van de in het vorige lid gestelde
termijn leidt tot verval van alle aanspraken jegens Opdrachtnemer.

9.2.

Reclamering zoals in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever
niet op.

9.3.

In geval van een terecht uitgebrachte reclamering heeft Opdrachtnemer de keuze tussen
aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw
verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer)
uitvoeren van de Overeenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid van het door
Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

9.4.

Opdrachtnemer zal (digitaal) één concept van het Werk aan Opdrachtgever overhandigen.
Opdrachtgever heeft daarna eenmalig het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van
het concept enkele redelijke correcties, opmerkingen of aanpassingen aan Opdrachtnemer door
te geven, die Opdrachtnemer zoveel mogelijk zal verwerken in een definitieve versie van het
Werk. Deze correcties, opmerkingen of aanpassingen dienen redelijk te zijn en te zien op een
beperkte aanpassing van de inhoud van het Werk.

Artikel 10: Ontbinding en Annulering
10.1. De Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de Overeenkomst ex artikel
6:265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek of andere wettelijke bepalingen, tenzij
dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud
van het recht de Overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren.
10.2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór
aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst beëindigen van de Overeenkomst door één
der partijen.
10.3. Annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

Pagina 6 van 10

10.4. Bij annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever binnen 14 kalenderdagen voor
aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst, dient Opdrachtgever 100% van de
overeengekomen hoofdsom te voldoen. Bij eerdere annulering van de Overeenkomst dient
Opdrachtgever 50% van de overeengekomen hoofdsom aan Opdrachtnemer te voldoen.
10.5. Opdrachtnemer is steeds bevoegd om de Overeenkomst kosteloos te annuleren.
Artikel 11: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
11.1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden wordt de
tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst ontbonden zonder dat
rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip
waarop Opdrachtgever:
a.

in staat van faillissement wordt verklaard;

b.

(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;

c.

door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d.

onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e.

anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking
tot diens vermogen of delen ervan verliest.

11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder van
de Opdrachtgever de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld
erkent.
Artikel 12: Overmacht
12.1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer is de Opdrachtnemer
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens
de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn.
12.2. Indien er sprake is van overmacht als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de
Opdrachtgever gehouden zijn verplichtingen jegens de Opdrachtnemer tot aan dat moment na
te komen.
12.3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan:
verlate levering van leveranciers, pandemieën, epidemieën, oorlog, oproer, mobilisatie, binnenen buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of
dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand,
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natuurverschijnselen, weersomstandigheden, wegblokkades e.d., ontstane
transportmoeilijkheden, leveringsproblemen, ongeval, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot maximaal het aan Opdrachtgever
gefactureerde bedrag voor de met de fout(en) verband houdende werkzaamheden.
13.2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en
bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in deze
algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van de
Overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. Iedere aansprakelijkheid
van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen
vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. De
aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel geldt niet voor opzet of grove schuld van
Opdrachtnemer en/of haar werknemers.
13.3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die
veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige
bescheiden heeft verstrekt.
13.4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (medewerkers van
Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in
verband met de uitvoering van de werkzaamheden schade lijden welke het gevolg is van het
handelen of nalaten van Opdrachtgever.
Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
14.1. Alle geleverde goederen en/of zaken blijven uitdrukkelijk eigendom van Opdrachtnemer tot aan
het moment waarop alle vorderingen voorvloeiende uit deze of eerdere leveringen van
Opdrachtnemer op Opdrachtgever volledig door de opdrachtgever zijn gekweten. De goederen
en/of zaken kunnen terstond door de Opdrachtnemer worden teruggevorderd indien duidelijk
wordt dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of heeft voldaan.
Opdrachtgever is verbonden om de aan terugname verbonden kosten aan Opdrachtnemer te
vergoeden.
Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten
15.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, voortkomend uit de door
Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten en diensten, komen
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geheel en exclusief toe aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich
van iedere inbreuk daarop onthouden.
15.2. Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen als gevolg van de
Overeenkomst met Opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het
Werk voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging in
overeenstemming met de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de
bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van
het werk, waarvoor op het moment van het verstrekken van de Opdracht vaststaande plannen
bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar voor het sluiten van de Overeenkomst aan
Opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.
15.3. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan
derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
15.4. Digitaal of analoog bewerken of wijziging van het geleverde Werk is niet toegestaan zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
15.5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de Opdracht het uitvoeren
van onderzoek door Opdrachtnemer naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten,
tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor
een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor
Opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afhandeling van de portretrechten
van figuranten, geïnterviewden en andere personen die te zien zijn in een Werk. 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 Opdrachtgever en zullen, tenzij
anders overeengekomen, additioneel worden gefactureerd.
15.6. Bij iedere overtreding van een verplichting die voor Opdrachtgever voortvloeit uit dit artikel
verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete van € 5.000,- per
overtreding en tevens € 250,- per dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat de
overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om vergoeding van de
daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
15.7. Opdrachtnemer heeft het recht om het door haar gecreëerde Werk ten behoeve van haar eigen
promotie te gebruiken en/of openbaar te maken zonder dat voorafgaande toestemming van
Opdrachtgever is vereist en zonder dat hiervoor enige vergoeding door Opdrachtnemer behoeft
te worden betaald.
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Artikel 16: Geheimhouding
16.1. Opdrachtgever erkent dat zij tot geheimhouding verplicht is ter zake informatie (in de ruimste zin
des woords) die in het kader van de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld over
Opdrachtnemer en haar materialen. Opdrachtgever verbindt zich deze informatie geheim te
houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en uitsluitend te gebruiken
voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld, tenzij bekendmaking of in
gebruik geven van deze informatie door de wet wordt geëist.
16.2. Bij iedere overtreding van het gestelde van lid 1 van dit artikel verbeurt Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding en tevens € 250,- per
dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat de overtreding voortduurt,
onverminderd het recht van Opdrachtnemer om vergoeding van de daadwerkelijk geleden
schade te vorderen.
Artikel 17: Vervaltermijn
17.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten
en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in
verband met de door Opdrachtnemer verrichte Opdracht, in ieder geval na een jaar na het
moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan
van deze rechten en bevoegdheden.
Artikel 18: Toepasselijk recht en forumkeuze
18.1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voortvloeiende uit, of verband
houdende met, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
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