BOEKINGOVEREENKOMST

1. [Bedrijf], gevestigd te [Plaats], vertegenwoordigd door [Voornaam Achternaam] hierna “de
producent”,
en
2. [Voornaam Achternaam], gevestigd te ............. , hierna “Director of Photography (D.o.P.)”

Artikel 1 Werkzaamheden
1.1 De D.o.P. verbindt zich alle werkzaamheden te verrichten die zijn verbonden aan de functie van Director of
Photography voor de realisering van opnamen en de postproductie van een film met een lengte van [invullen] minuten
en de werktitel “[invullen]“,onder regie van [invullen], hierna “het filmwerk”.
Artikel 2 Tijdsduur van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De overeenkomst vangt aan op .......... en eindigt van
rechtswege zonder dat opzegging is vereist op de dag dat de werkzaamheden, zoals in art. 1 van deze overeenkomst,
zijn omschreven zijn geëindigd. De overeenkomst eindigt in ieder geval op ...........
2.2 Werkzaamheden voor de afwerking van de productie die onder verantwoordelijkheid vallen van de ondernemer zijn
ingepland van ............... en eindigt, zonder dat opzegging is vereist, op .............
2.3 De ondernemer garandeert dat hij gedurende bovengemelde perioden geen nieuwe verbintenissen aan zal aangaan
die zijn beschikbaarheid zouden kunnen verminderen of in gevaar brengen.
2.4 Indien verschuivingen van data voor de afwerking van de productie noodzakelijk zijn en de exclusieve
beschikbaarheid van ondernemer daarmee in het geding komt heeft dat geen invloed op de lengte van
overeengekomen afwerk periode zoals in punt 2.2 is omschreven en de daaraan verbonden vergoedingen."
Artikel 3. Honorarium
3.1 Het honorarium van D.o.P. voor de gedurende de periode in artikel 1 omschreven werkzaamheden bedraagt [00,00]
Euro zegge [invullen] Euro.
3.2 Het honorarium van D.o.P. voor meerwerk wordt berekend op basis van een tarief van [invullen] euro per week/dag,
zegge [invullen] euro, per week/dag. Eventueel meerwerk zal vooraf tussen partijen worden overeengekomen.
3.3 Het honorarium is exclusief de door D.o.P. in rekening te brengen omzetbelasting. Uitbetaling van het honorarium
geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.
Artikel 4. Overdracht van rechten
4.1 Ondernemer draagt zijn auteursrechten, voortvloeiend uit deze overeenkomst, over aan de producent ter exploitatie
van de productie voor een bedrag van .......... Euro.
4.2 Ondernemer behoudt zijn intellectueel eigendom en mogelijke vergoedingen voor kabel en herhalingsrechten voor
zover deze zijn ondergebracht bij een beheerorganisatie die namens de ondernemer optreedt.
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Artikel 5. Reis en verblijf buitenland, séjours
5.1 De vergoeding voor de door D.o.P. gemaakte autokosten bedraagt [€ 00,00] per km. Hotelovernachtingen en reis
faciliteiten zijn gelijkwaardig aan die van de regisseur of hoofdacteurs.
5.2 Séjours vergoeding bij verblijf in het buitenland bedraagt [€ 00,00] per dag.
Artikel 6. Betaling
6.1 Het honorarium zal in de volgende vier termijnen worden gefactureerd:
- 25% bij ondertekening van deze overeenkomst;
- 25% op de eerste draaidag;
- 25% op [invullen datum: op de helft van de periode];

- 25% voor of op de einddatum van deze overeenkomst;
Artikel 7. Ondernemerschap
7.1 De D.o.P. zal de werkzaamheden uitvoeren in de zelfstandige uitoefening van zijn/haar beroep/bedrijf. D.o.P.
verklaart dat zijn/haar onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en dat aan de onderneming een
omzetbelastingnummer is toegekend.
Artikel 8. Algemene voorwaarden Netherlands Society of Cinematographers
8.1 De D.o.P. verricht zijn/haar werkzaamheden onder de algemene voorwaarden van de Netherlands Society of
Cinematographers die als bijlage aan deze overeenkomst zijn gehecht. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel
uit van deze overeenkomst.
8.2 Bepalingen in deze overeenkomst prevaleren boven afwijkende bepalingen van de algemene voorwaarden van de
Netherlands Society of Cinematographers.

Ondertekening
Aldus overeengekomen te [plaats invullen] op [datum invullen]:
Producent

D.o.P.

.......................

…………………

door [invullen]

door [invullen]

voor [invullen]
Btw-nummer: [invullen]
KvK-nummer: [invullen]
Bank: [invullen]

Bijlage: Algemene voorwaarden Netherlands Society of Cinematographers
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