algemene voorwaarden – pinky promise pictures
Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Pinky Promise Pictures
hierna te noemen: opdrachtnemer
artikel 1 definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
nadrukkelijk anders is aangegeven:
•
Opdrachtnemer: de opdrachtnemer van de algemene voorwaarden, zijnde Pinky Promise Pictures.
•
Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer.
•
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
artikel 2 algemeen
1
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
4
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
artikel 3 aanbiedingen en offertes
1
De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen,
tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan offertes gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij
anders aangegeven.
2
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief btw, inclusief de eerste 50 km
reiskosten, exclusief sejourkosten en exclusief andere heffingen overheidswege, tenzij anders
vermeld.
3
Verschillende aanbiedingen (bijv. introductieprijzen en beurskortingen) kunnen niet worden
gecombineerd.
artikel 4 uitvoering van de overeenkomst
1
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren.
2
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de
opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer 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 opdrachtnemer 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
Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om toestemming van de locatie te krijgen voor
het installeren van video- en foto-apparatuur en om video- en foto-opnames te maken op de gekozen
locatie.
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 opdrachtnemer kenbaar hoorde te zijn.
6
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
artikel 5 wijziging van de overeenkomst
1
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig
en in onderling overleg de overeenkomst overeenkomstig aanpassen.
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Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de
wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden
toegerekend.

artikel 6 honorarium
1
De opdrachtgever zal, in ruil voor de dienstverlening, het honorarium betalen zoals uiteengezet in de
offerte. De opdrachtgever betaalt de opdrachtnemer eerst een deposito van € 500 binnen 30 dagen na
de eerste factuurdatum. Het doel van het deposito is om de dag te reserveren. Het resterende
honorarium van het totale bedrag zal worden betaald nadat de diensten zijn geleverd.
artikel 7 betaling
1
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan
te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties
schorten de betalingsverplichting niet op.
2
Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de op dat moment geldende
wettelijke rente verschuldigd.
3
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de
vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
artikel 8 opzegging
1 De opdrachtnemer heeft het recht om deze overeenkomst onmiddellijk op te zeggen als de
opdrachtgever:
a. bij het verstrijken van de betalingstermijn niet het volledige honorarium heeft betaald;
b. wordt geliquideerd of ontbonden (in geval van een rechtspersoon) of sterft of permanent
invalide raakt (in geval van een natuurlijk persoon);
c. niet in staat is haar betalingen te verrichten of betalingsafspraken maakt met haar crediteuren;
d. een curator of bewindvoerder over haar activa krijgt aangewezen; of
e. feitelijk stopt zaken te doen of deel te nemen aan het rechtsverkeer, of zulks dreigt te doen.
artikel 9 eigendomsvoorbehoud
1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal ieder intellectueel eigendomsrecht, zoals auteursrecht, op
enig werk dat in de loop van de overeenkomst tot stand is gekomen, toebehoren aan de opdrachtnemer.
2
Indien de klant gedurende of na deze overeenkomst het door de opdrachtnemer opgeleverde werk
wenst te gebruiken voor een ander doel dan voorzien in de offerte, dan dient zij daarvoor schriftelijke
toestemming van de opdrachtnemer te hebben.
3
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor geleverde zaken als portfolio of case item op de eigen
website of communicatiedragers te tonen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met opdrachtgever.
artikel 10 regelgeving
1
De opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat de diensten in overeenstemming zijn met alle
relevante en lokale regelgeving in de landen waarin het gebruik van de diensten wordt voorzien. De
opdrachtgever zal de opdrachtnemer (en haar medewerkers en vertegenwoordigers) dan ook
schadeloos stellen en vrijwaren van enige schade (met inbegrip van gerechtelijke kosten) die mocht
voortvloeien uit een (vermeende) inbreuk van de diensten op die regelgeving.
artikel 11 levering
1
Het bewerkingsproces duurt maximaal 2 maanden vanaf de trouwdatum.
2
Onder de diensten kunnen ook goederen en materialen zijn begrepen (bijvoorbeeld: digitale bestanden,
dvd’s, etc.). Het risico ten aanzien van die goederen gaat over op de opdrachtgever op het moment dat
de opdrachtnemer die goederen verzendt (zij het per post, per e-mail of via enig ander digitaal kanaal).
De opdrachtgever zal de goederen onmiddellijk bij ontvangst inspecteren en de opdrachtnemer direct
(schriftelijk) op de hoogte stellen indien enig defect wordt gevonden, onder vermelding van de details
van dat defect. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer de gelegenheid geven die goederen te
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inspecteren. Zonder een dergelijke kennisgeving, wordt de opdrachtgever geacht de goederen te
hebben ontvangen en worden deze geacht in goede staat te verkeren. De opdrachtnemer bewaart
tijdelijk kopieën van goederen en de opdrachtgever dient er zelf voor te zorgen dat goederen op de
juiste, veilige wijze worden opgeslagen.
artikel 12 annulering
1
Indien de opdrachtgever deze overeenkomst rechtsgeldig (en in overeenstemming met deze algemene
voorwaarden) beëindigt op een moment dat de opdrachtnemer al met de diensten is begonnen, dan blijft
de opdrachtgever gehouden om het evenredig honorarium te voldoen.
artikel 13 aansprakelijkheid
1
Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld.
2
Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal het declaratiebedrag, althans het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
3
In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere
looptijd dan 3 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden
verschuldigde honorariumgedeelte.
4
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 schade in de zin van de voorwaarden,
•
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen
worden,
•
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden.
5
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn
ondergeschikten.
artikel 14 overmacht
1
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van deze
overeenkomst, voor zover die het gevolg is van overmacht (zoals brand, bliksem, ontploffingen, oorlog,
wanorde, overstromingen, industriële conflicten, uitzonderlijke weersomstandigheden, onvoorziene
hardware- of software defecten, of handelingen van lokale autoriteiten).
artikel 15 geheimhouding
1
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van
hun overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk
als dit door de andere partij is medegedeeld.
2
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of door de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden
tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
artikel 16 intellectuele eigendom en auteursrechten
1
Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en
blijft bij de opdrachtnemer of diens licentiegevers.
2
De opdrachtnemer mag te allen tijde zijn naam vermelden bij het ontwerp of op de titelrol van het
audiovisuele werk. Tevens is de opdrachtnemer gerechtigd in voorkomend geval de namen te
vermelden van andere makers van het ontwerp en/of audiovisueel werk.
3
Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
opdrachtnemer en/of diens licentiegever de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde
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werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder begrepen, al dan niet in gewijzigde vorm te
verveelvoudigen.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
opdrachtnemer de door de opdrachtnemer geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken.
Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst is nagekomen,
verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het
audiovisuele werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de opdracht is
overeengekomen. Indien over de bestemming niet is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de
overeengekomen bestemming.
In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens begrepen de vergoeding voor het overeengekomen
gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst
vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer
gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een
nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.
De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer door de
opdrachtnemer aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, treatments, ontwerpen of
audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.

artikel 17 montage
1
De opdrachtnemer krijgt de volledige redactionele en productiecontrole van de opdrachtgever voor de
montage van de op te leveren foto’s en/of video’s.
artikel 18 geschillen
1
De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
neme, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
artikel 19 toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing en is
Nederlandse tekst daarvan bepalend.
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