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Algemene Voorwaarden Visual life

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden en de daar op rustende bepalingen wordt verstaan
onder:

1.1 Opdrachtnemer: Visual life.

1.2 Opdrachtgever: iedere persoon of rechtspersoon tot wie Opdrachtnemer zijn
aanbiedingen richt en onder wiens verantwoordelijkheid, gezag en
aansprakelijkheid, als mede degene van wie Opdrachtgever aanbiedingen
ontvangt c.q. degene met wie Opdrachtnemer een contract aangaat en voorts
degene tot wie Opdrachtnemer in enige rechtsbetrekking staat.

1.3 Producten: al hetgeen onderwerp is van tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer reeds bestaande of toekomstige contracten met betrekking tot
zaken, het uitvoeren van een Opdracht waaronder het verrichten van diensten en
het aannemen van werk.

1.4 Verrichten van diensten / Opdracht: het maken en/of leveren van audio- en
visuele opnames, het aanbieden van producten,het doen van DV editing en/of
camera werk en/of onderling overzetten diverse media dragers.

1.5 Partijen/Partij: opdrachtnemer dan wel Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijke voorwaarden

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
diensten, producten en adviezen van opdrachtnemer en alle contracten waarbij
Opdrachtnemer partij is, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen
schriftelijk is afgeweken. Inschakeling van derden door opdrachtnemer laat de
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onverlet.

2.2  Door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van
toepassing, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer zijn
aanvaard.

2.3  Indien enige bepaling(en) uit deze voorwaarden  is (zijn) of word(t)(en)
vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht
blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de vernietigde bepaling(en) overeen te komen.
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Artikel 3. Offertes en prijzen

3.1  Door opdrachtnemer gedane offertes en/of prijsopgaven binden
opdrachtnemer niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een
opdracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

3.2  Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. , tenzij anders aangegeven.

3.3  Opdrachtnemer is gerechtigd gedurende de looptijd van een contract de
prijzen te wijzigen ter correctie van de inflatie. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever
voorts op de hoogte van de voorgenomen tariefswijziging. De opdrachtgever is
gerechtigd het contract tegen de datum dat de prijsverhoging ingaat, op te zeggen.

Artikel 4. Honorarium

4.1  Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die
opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in
aanmerking.

4.2  Indien opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige,
deugdelijke gegevens en materialen, door onthouding van toegang tot plaatsen en
ruimtes of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing,  genoodzaakt is
meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart
worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke door opdrachtnemer
gehanteerde honorariumtarieven.

Artikel 5. Betalingen

5.1  Opdrachtgever betaalt binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die
schriftelijk is overeengekomen. Indien geen betalingstermijn is vermeld, geschiedt de
betaling door opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

5.2  Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. Opdrachtgever is niet
gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval opdrachtgever een vordering op
opdrachtnemer bezit of pretendeert.

5.3 Opdrachtnemer is altijd gerechtigd opdrachtgever tussentijds en/of op basis
van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door opdrachtgever
te verlangen.

5.4 Bij niet (tijdige) betaling zal opdrachtgever, zonder dat een nadere
ingebrekestelling nodig is, in gebreke zijn.

5.5 Indien opdrachtgever in gebreke is, is opdrachtgever over het verschuldigde
een rente verschuldigd van het door de wet maximale toegestane percentage per
jaar. Tevens is opdrachtgever alsdan ook  incassokosten verschuldigd. Ook overige
invorderingskosten van het verschuldigde gemaakt door opdrachtnemer, dienen door
opdrachtgever te worden betaald.
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Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Op geleverde producten en zaken aan opdrachtgever blijft het eigendomsrecht
voorbehouden aan opdrachtnemer tot dat aan volledige betaling  is voldaan.

Artikel 7. Totstandkoming van een contract

7.1 Een contract komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor
akkoord getekende opdracht, offerte of een contract door opdrachtnemer is
ontvangen en geaccepteerd, dan wel de nakoming van het schriftelijk overeen-
gekomene door opdrachtnemer met medeweten van opdrachtgever is aangevangen.

7.2 Opdrachtnemer is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. Een enkele
bevestiging van de ontvangst van de opdracht door opdrachtnemer heeft niet te
gelden als aanvaarding van de opdracht.

7.3  Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of
wenselijk is om een tijdige en juiste levering van diensten door opdrachtnemer
mogelijk te maken, onder meer door tijdige aanlevering van volledige, deugdelijke en
duidelijke gegevens of materialen en tijdige toegang tot plaatsen en ruimten.

7.4 Indien opdrachtgever niet alle door opdrachtnemer gevraagde gegevens
verstrekt, is de opdrachtnemer gerechtigd naar eigen goeddunken de opdracht te
aanvaarden of te weigeren.

Artikel 8. Aard verbintenissen

8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn alle verplichtingen van
opdrachtnemer voortvloeiend uit een contract inspanningsverplichtingen.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

9.1 Alle zowel naar Nederlands als naar buitenlands recht uit de opdracht
voortkomende rechten van intellectuele of industriële eigendom, waaronder het
octrooirecht, het modelrecht, het databankrecht en het auteursrecht, op alle
materialen die door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden geleverd of op welke
wijze dan ook beschikbaar worden gesteld, berusten uitsluitend bij opdrachtgever.
Voor zover een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of
registratie is uitsluitend opdrachtgever daartoe bevoegd. De in het kader van de
opdracht door opdrachtnemer tot stand gebrachte producten blijven eigendom van
opdrachtnemer, ongeacht of deze opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

9.2 Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan
van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en
portretrechten van derden, of een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van
dergelijke beschermingsvormen voor opdrachtgever.
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9.3 Door levering van werken of diensten wordt geen auteursrecht in de zin van
de Auteurswet 1912 overgedragen

9.4 Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij
daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten
bij verlening van de opdracht ter kennis van opdrachtnemer worden gebracht en door
dezelve worden aanvaard. Het feit dat de naamsvermelding in een bepaalde
omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Opdrachtnemer kan
eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een
pseudoniem.

9.5 Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen elkaar vrijwaren tegen iedere actie
van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen zij leverde inbreuk maakt op een in
Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom. Indien een hier bedoelde
actie door een derde wordt ingesteld, heeft opdrachtnemer het recht het geleverde te
wijzigen of te vervangen door een gelijkwaardig product. De in dit lid bedoelde
vrijwaring vervalt wanneer opdrachtgever niet binnen 14 (veertien) dagen nadat hij
van een dergelijke actie van een derde kennis heeft genomen, die actie schriftelijk
aan opdrachtnemer meldt. Opdrachtgever zal alle relevante stukken ter hand stellen.
Opdrachtnemer zal met uitsluiting van ieder ander gerechtigd zijn de wijze van
verweer te bepalen, eventuele schikkingonderhandelingen te voeren en een
vaststellingscontract te sluiten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband
houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een contract, een jegens
opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad of anderszins. Aansprakelijkheid van
opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie,
is uitgesloten.

10.2 Mocht, onverminderd het in voorgaande lid bepaalde, enige aansprakelijkheid
van opdrachtnemer worden aangenomen, dan is deze beperkt tot de vergoeding
waarop opdrachtnemer voor het door haar geleverde recht heeft.

10.3 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt door het verloop van 1
(één) jaar na voltooiing van de werkzaamheden, levering, dan wel opdracht.

10.4 Indien opdrachtgever nakoming vordert, is de opdrachtnemer gerechtigd, in
plaats van nakoming tegen finale kwijting op grond van artikel 10.2, de door hem te
betalen schadevergoeding aan opdrachtgever te betalen. Opdrachtgever is als dan
gerechtigd het contract te ontbinden.
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Artikel 11.  Wijziging voorwaarden

11.1 Opdrachtnemer is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Opdrachtnemer
zal het voornemen wijzigingen aan te brengen per e-mail  of brief aan opdrachtgever
meedelen. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag dat
deze in werking treden. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd het contract te
beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden
indien de gewijzigde voorwaarden een belangrijke verslechtering van de positie van
de opdrachtgever inhouden.

Artikel 12. Opschorting

12.1 Ieder tekortkoming van opdrachtgever geeft opdrachtnemer het recht zijn
nakoming op te schorten, of het geen opdrachtgever door middel van zijn diensten
openbaar maakt, te blokkeren. Opdrachtgever dient ook gedurende de periode dat
opdrachtnemer de in de vorige volzin bedoelde rechten uitoefent, zijn verbintenissen
na te komen.

Artikel 13. Klachten

13.1 Opdrachtgever zal steeds binnen drie werkdagen nadat hij een klacht heeft
over geleverde dienst, diensten of producten, schriftelijk deze klachten kenbaar
maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geen beroep meer kan doen op het niet
goed verricht hebben van één of meerdere geleverde diensten, of over de kwaliteit
van de geleverde producten. Kleine afwijkingen over geleverde diensten of producten
kunnen nooit aanleiding zijn voor klachten.

13.2  Opdrachtnemer en/of zijn medewerkers zijn nimmer tot meer gehouden dan
een inspanningsverplichting.

Artikel 14. Ontbinding

14.1 Partijen kunnen een contract ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst indien:

- het faillissement van een partij wordt uitgesproken of één der partijen
surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;

- één der partijen door beslaglegging of anders zins de bevoegdheid over zijn
vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;

- beide partijen daar schriftelijk tot overeenstemming komen.

14.2 Door de ontbinding worden de vorderingen van opdrachtnemer terstond
opeisbaar.

14.3 Wanneer opdrachtgever een contract opzegt dient hij, naast een
schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de
alreeds verrichte werkzaamheden te betalen.
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14.4 Indien het contract door opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het contract door opdrachtgever,
dient opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte
kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
Gedragingen van opdrachtgever op grond waarvan de opdrachtnemer redelijkerwijs
niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit
verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

14.5 De schadevergoeding bedoeld in dit artikel zal ten minste omvatten de kosten
voortvloeiend uit de door opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de
opdracht aangegane verbintenissen met derden, als mede 40 (veertig) procent van
het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige
vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

Artikel 15. Overdraagbaarheid

15.1 De rechten en verplichtingen uit een contract kunnen door opdrachtgever niet
aan een derde worden geleverd of over gedragen.

15.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de rechten en plichten uit een contract over te
dragen aan een derde partij onder voorwaarde dat opdrachtnemer naast die derde
zelf aansprakelijk blijft voor nakoming van de verbintenissen uit dat contract.

Artikel 16. Rechts- en forumkeuze

16.1 Op de (rechts)verhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing.

16.2 Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid
bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te
Rotterdam, behoudens voor zover enige dwingend rechterlijke bepalingen zich daar
tegen verzet of partijen overeenkomen gebruik te maken van mediation.


