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Artikel 1. Definities 
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de 

navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
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NSC: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Netherlands Society of 
Cinematographers. 

Opdrachtnemer: Director of Photography, NSC-Associate member of camera crew lid, welke de 
contractuele wederpartij is van de Opdrachtgever bij de Overeenkomst en gebruiker 
van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BV. 

Opdrachtgever: de contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met de Opdrachtnemer in de zin van 
artikel 6:231 sub c BW. 

Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk, en ieder afzonderlijk “Partij”. 

Opdracht: de overeenkomst van opdracht waarbij de Opdrachtnemer in opdracht van de 
Opdrachtgever een Filmwerk tot stand zal brengen of daarbij behulpzaam zal zijn.  

Draaidag: een draaidag is 10 uur uit en thuis inclusief minimaal 30 minuten lunchpauze. 

Turn-around: de rusttijd tussen de aankomst standplaats, facilitair bedrijf of hotel én het vertrek de 
volgende dag van standplaats, facilitair bedrijf of hotel voor dezelfde productie 

Callsheet: een planning van de opnamedag (ook wel: “Draaidag”). Hierin staan praktische 
informatie zoals draaitijden, contactgegevens van de crew, adressen van de locaties, 
wat er gefilmd gaat worden, met wie en wat er verder allemaal nodig is. 

Filmwerk: werk dat bestaat uit een reeks beelden met of zonder geluid ongeacht de wijze van 
vastlegging van het werk, indien het is vastgelegd. 

2. Onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld 
via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. 

 
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten met een Opdrachtnemer en 

eventueel daaruit voortvloeiende werkzaamheden en diensten van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid 
geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen. 

2. Deze Algemene Voorwaarden vormen tezamen met de Opdracht een integraal onderdeel van de tussen partijen 
overeengekomen rechten en plichten. In geval van strijdigheid tussen de inhoud van de onderhavige algemene 
voorwaarden en de Opdracht, prevaleert de inhoud uit de Opdracht. 

3. De door Opdrachtgever eventueel gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn niet van 
toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn aanvaard. 

4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk uitdrukkelijk tussen 
de Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen. Een overeengekomen wijziging of afwijking van deze 
algemene voorwaarden wordt geacht uitsluitend te zijn overeengekomen voor de betreffende Opdracht, dus niet 
(mede) voor toekomstige Opdrachten. 

5. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Opdrachten met Opdrachtnemer, voor de 
uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Opdrachtgever een rechtstreeks beroep 
op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid. 

6. Wanneer door Opdrachtnemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige 
algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze 
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voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Opdrachtnemer de 
onderhavige voorwaarden toepast. 

7. De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht 
stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later door de Opdrachtgever verstrekte 
Opdracht in te stemmen. 

8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde 
voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Opdrachtnemer zal de 
gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is 
medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking, zodra hem de wijzigingen zijn medegedeeld. 

9. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten 
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of 
vernietigde bepalingen zullen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 

 
Artikel 3. Offertes 
1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt 

aangegeven. 
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht 

tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. 
3. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod of de offerte van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer niet. 
4. De prijzen en tarieven in de aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn exclusief BTW en andere heffingen 

van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 
5. Het staat Opdrachtnemer vrij haar (uur)tarieven op ieder gewenst moment te wijzigen. Offertes gelden derhalve 

niet automatisch voor toekomstige Opdrachten. 
 
Artikel 4. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst 
1. Een Opdracht komt tot stand zodra de Opdrachtgever zich mondeling of schriftelijk akkoord heeft verklaard met de 

offerte van de Opdrachtnemer of wanneer de Opdrachtnemer op verzoek of met medeweten van de 
Opdrachtgever een aanvang met de uitvoering van de werkzaamheden. Het toesturen van de Callsheet aan de 
Opdrachtnemer geldt als opdrachtbevestiging waarmee de Opdracht eveneens tot stand komt. 

2. Komt de Opdracht tot stand zonder voorafgaande offerte en stuurt de Opdrachtgever vervolgens een schriftelijke 
opdrachtbevestiging (bijvoorbeeld door toezending van de Callsheet) aan de Opdrachtnemer, dan heeft 
Opdrachtnemer het recht zijn gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

3. Ingeval van een van de opdracht afwijkende bevestiging door de Opdrachtnemer is de inhoud van de bevestiging 
bindend voor Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hier binnen 8 dagen na datum van verzending van de 
bevestiging schriftelijk bezwaar maakt. 

4. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. 
 
Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst 
De Opdracht omvat alleen hetgeen tussen Partijen is overeengekomen. Meer- en minderwerk vóór of tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden opgedragen, wordt door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever in rekening gebracht 
tegen de geldende tarieven. Opdrachtnemer is gerechtigd meerwerk direct na uitvoering daarvan aan de Opdrachtgever 
in rekening te brengen. 
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Artikel 6. Werktijden en overwerk 
1. Een Draaidag bedraagt tien uur inclusief lunch en rusttijden. Indien het aantal gewerkte uren (inclusief reis- en 

rusttijden en lunch) meer dan 12 beloopt, heeft de Opdrachtnemer het recht zijn werkzaamheden te staken. 
Incidenteel kan de Opdrachtnemer hier in overleg met Opdrachtgever en benodigde crew van afwijken, het mag 
nimmer leiden tot onveilige werk- en/of reissituaties. De Opdrachtgever is verplicht de juiste omstandigheden te 
creëren om de veilige situatie te bewerkstelligen. Extra kosten voor bijvoorbeeld overnachtingen zijn voor rekening 
van Opdrachtgever. 

2. Turn-around (de tijd tussen wrap en call exclusief reistijd) bedraagt ten minste 10 uur. 
Artikel 7. Reis- en voorbereidingstijd 
1. Indien Opdrachtnemer aangeeft voor bepaalde shots of opnames voorbereidingstijd nodig te hebben, is 

Opdrachtgever gehouden de Opdrachtnemer een redelijke voorbereidingstijd te gunnen en de daaraan bestede 
uren te vergoeden. 

2. Het honorarium voor een voorbereidings- of reisdag dient in verhouding te staan met het honorarium voor een 
volledige Draaidag. 

3. Reisdagen worden door Opdrachtnemer in rekening gebracht tegen 50% procent van het honorarium voor een 
Draaidag, tenzij Partijen een ander percentage zijn overeengekomen. Opdrachtgever is gehouden deze kosten aan 
Opdrachtnemer te vergoeden. 

 
Artikel 8. Bijzondere werktijden, overwerk en overuren 
1. Voor bijzondere werktijden waaronder nachtdiensten (tussen 23:00 en 6:00), weekeinden of feestdagen heeft de 

Opdrachtnemer het recht om een toeslag van ten minste 50% te rekenen over gewerkte uren. De Opdrachtgever is 
gehouden deze toeslag te voldoen. 

2. Overuren worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht tegen de volgende tarieven: 
a. Draaidag langer dan 10 uur: 150% van het overeengekomen honorarium; 
b. Draaidag langer dan 15 uur: 200% van het overeengekomen honorarium; 
c. Draaidag langer dan 18 uur: 300% van het overeengekomen honorarium. 
Draaidagen langer dan 10 uur mogen nimmer leiden tot onveilige werk- en/of reissituaties. Een te korte Turn-
around wordt gecompenseerd door over de gemiste Turn-around uren bij de eerstvolgende Draaidag een opslag te 
berekenen overeenkomend met het percentage waarmee de Draaidag ervoor geëindigd werd. 

3. Overuren worden nooit weggestreept tegen vrije uren (tijd-voor-tijd). Opdrachtgever is gehouden alle gewerkte 
uren uit te keren. 

 
Artikel 9. Nabewerkingstraject 
1. In zoverre noodzakelijk voor de uitoefening van zijn/haar functie is Opdrachtnemer gerechtigd de nabewerking van 

elke voor distributie beoogde master-drager te begeleiden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend de 
kleurcorrectie. Het honorarium voor deze nabewerkingswerkzaamheden door Opdrachtnemer bedraagt 50% 
procent van het honorarium voor een Draaidag, tenzij Partijen een ander percentage zijn overeengekomen. 

2. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de planning van het nabewerkingstraject om in overleg met de 
post-productie faciliteit en Opdrachtnemer ervoor te zorgen dat de Opdrachtnemer zijn/haar begeleidende rol 
tijdens de nabewerking kan uitvoeren. 

 
Artikel 10. Honorarium en wijziging van tarieven 
1. Indien de hoogte van een honorarium niet schriftelijk is vastgelegd in de overeenkomst, geldt ten minste het 

gebruikelijke honorarium als overeengekomen, te vermeerderen met de door de Opdrachtnemer gemaakte kosten. 
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2. Bij een aantoonbare en bij de prijsopgave niet voorziene verhoging van kosten waarop de Opdrachtnemer geen 
invloed heeft, is de Opdrachtnemer gerechtigd deze door te berekenen aan de Opdrachtgever. 

3. Opdrachtnemer heeft het recht haar tarieven jaarlijks te indexeren volgens het prijsindexcijfer van het CBS dat van 
toepassing is op de werkzaamheden van Opdrachtnemer. 

 
Artikel 11. Betaling 
1. Opdrachtnemer is gerechtigd om voor aanvang van de werkzaamheden een voorschotfactuur te sturen van 50% 

procent van de overeengekomen vergoeding voor het aantal (geschatte) opnamedagen. Indien Opdrachtnemer het 
bedrag op de voorschotfactuur niet uiterlijk op de dag voor aanvang van de eerste Draaidag heeft ontvangen, heeft 
Opdrachtnemer het recht de werkzaamheden voor Opdrachtgever op te schorten tot het moment dat het 
voorschot door Opdrachtgever is voldaan. 

2. Facturen dienen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Opdrachtnemer is 
gerechtigd om facturen digitaal te verzenden. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de betaling van facturen geheel 
of gedeeltelijk te verrekenen, of op te schorten, dan wel eigenmachtig bedragen in mindering te brengen. 

3. Indien Opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft voldaan, verkeert de 
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige sommatie en/of ingebrekestelling vereist is. 

4. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 
1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle 
(buiten)gerechtelijke kosten welke Opdrachtnemer maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte 
- komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding 
verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk 
door Opdrachtnemer gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor 
vergoeding in aanmerking. 

5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd de 
nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van 
Werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. 
Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Opdrachtnemer het redelijke vermoeden heeft 
dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen. 

6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van 
Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar. 

7. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk 
gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst. 

8. Indien de Opdrachtgever, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Opdrachtnemer heeft, dan ziet 
de Opdrachtgever af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens 
indien de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt 
verklaard. Deze bepaling is niet van toepassing op de Overeenkomst met een Consument. 

 
Artikel 12. Aansprakelijkheid 
1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van 

directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de Opdracht, althans dat gedeelte van de Opdracht waarop 
de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien sprake is van een Opdracht met een onbeperkte duur of een duur 
langer dan drie (3) maanden is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer verder beperkt tot de door de 
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde bedragen in de drie (3) maanden voorafgaande aan het ontstaan van 
de schade. 
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2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijk in aanvulling op hetgeen daaromtrent 
in lid 1 van dit artikel is bepaald, te allen tijde beperkt die schade waartegen Opdrachtnemer uit hoofde van een 
door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar nooit hoger dan het bedrag dat in het 
betreffende geval door deze verzekering wordt uitgekeerd. 

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
a. 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 deze algemene voorwaarden; 
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Opdracht te 

laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend; 
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat 

deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor: 

a. indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, 
schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van (contractuele) boetes, waaronder boetes wegens het 
niet halen van enige oplever- of uitvoeringstermijn; 

b. schade welke wordt veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende 
ondergeschikten van Opdrachtnemer; 

c. opzichtschade, daaronder mede begrepen schade die door of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
wordt toegebracht aan zaken waaraan gewerkt wordt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid waar de 
werkzaamheden plaats vinden; 

d. schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever 
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

5. Opdrachtnemer heeft zich verzekerd tegen aansprakelijkheden conform deze algemene voorwaarden. Indien de 
Opdrachtgever een aanvullende verzekering verlangt of vereist en Partijen schriftelijk overeenkomen dat 
Opdrachtnemer zich aanvullend zal verzekeren, dan komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever en 
worden deze kosten aanvullend in rekening gebracht bij de Opdrachtgever als specifieke projectverzekering. 

6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet 
van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer. 

7. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Voorts is de Opdrachtgever verplicht een 
adequate aansprakelijkheidsverzekering en productierisicoverzekering af te sluiten en de polissen van deze 
verzekeringen op eerste verzoek van de Opdrachtnemer aan de Opdrachtnemer ter inzage te geven. 

8. Opdrachtgever is aansprakelijk voor directe en indirecte schade dan wel gevolgschade die de Opdrachtnemer lijdt, 
indien deze te wijten is aan schuld of opzet aan de zijde van de Opdrachtgever. Bij gebreke van een adequate 
verzekering in de zin van lid 7 van dit artikel aanvaarden de bestuurders c.q. de personen die het bedrijf van 
Opdrachtgever feitelijk leiden hoofdelijke aansprakelijkheid voor deze schade. 

 
Artikel 13. Vrijwaring  
Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken van derden tot 
vergoeding van schade ontstaan door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst.  
 
Artikel 14. Verjaring en verval 
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervalt iedere vorm van aansprakelijkheid van 
Opdrachtnemer, alsmede eventuele vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welke 
hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in 
ieder geval door het verloop van twaalf maanden, ingaande vanaf het moment dat de Opdracht is uitgevoerd. 
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Artikel 15. Klachten 
1. Opdrachtgever dient een klacht met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden binnen een 

redelijke termijn van maximaal acht dagen na een Draaidag of gebeurtenis schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar 
te maken. 

2. Een klacht dient over een specifiek onderwerp te gaan en duidelijk en eenduidig geformuleerd te zijn. 
3. Een technische klacht wordt alleen in overweging genomen indien het originele materiaal of een één-op-één kopie 

met volledige resolutie aan de Opdrachtnemer is overhandigd dan wel beschikbaar is gemaakt voor inzage. 
4. Het indienen van een klacht vrijwaart Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen. 
 
Artikel 16. Opschorting  
1. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van een verbintenis die voor Opdrachtgever voortvloeit uit de 

overeenkomst, is de Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten onverminderd 
zijn overige bevoegdheden uit de wet en deze voorwaarden en zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens 
Opdrachtgever gehouden te zijn. 

2. Indien de Opdrachtnemer redenen heeft om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de uitvoering van een 
overeenkomst, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten totdat 
Opdrachtgever naar tevredenheid van de Opdrachtnemer aantoont dat deze uitvoering rechtmatig is. 

 
Artikel 17. Annuleren, opzeggen en uitstellen 
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst met 

Opdrachtnemer te annuleren of anderszins vroegtijdig te beëindigen. Het al of niet verkrijgen van subsidie, 
financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om een met Opdrachtnemer 
gesloten overeenkomst te beëindigen. 

2. Indien Opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst, besluit de productie en daarmee de 
werkzaamheden van Opdrachtnemer uit te stellen of te verzetten, dan zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer hier 
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk van op de hoogte stellen. In geval van het uitstellen of verzetten 
van de werkzaamheden van Opdrachtnemer door Opdrachtgever is Opdrachtgever de volgende vergoeding aan 
Opdrachtnemer verschuldigd: 
a. in geval van uitstellen of verzetten tot uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de eerste draaidag: 25% van de 

overeengekomen vergoeding voor de uitgestelde of verzette draaidagen; 
b. in geval van uitstellen of verzetten tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de eerste draaidag: 40% van de 

overeengekomen vergoeding voor de uitgestelde of verzette draaidagen; 
c. in geval van uitstellen of verzetten tot uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de eerste draaidag: 50% van de 

overeengekomen vergoeding voor de uitgestelde of verzette draaidagen; 
d. in geval van uitstellen of verzetten korter dan 3 dagen voor aanvang van de eerste draaidag: 75% van de 

overeengekomen vergoeding voor de uitgestelde of verzette draaidagen. 
De in deze bepaling genoemde percentages betreffen een vergoeding door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 
voor gederfde inkomsten en zijn dus uitdrukkelijk geen voorschotbetalingen op nog uit te voeren werkzaamheden. 
Indien de werkzaamheden op een later moment alsnog door de Opdrachtnemer worden uitgevoerd, is 
Opdrachtgever gerechtigd het volledig overeengekomen honorarium ten aanzien van de betreffende draaidagen in 
rekening te brengen. Hier hoeft de Opdrachtnemer de eerder uitgekeerde percentages dus niet op in mindering te 
brengen. 

3. Indien de Opdrachtnemer op enig moment na de totstandkoming van de overeenkomst informatie ontvangt die het 
uit de opdrachtbevestiging blijkende karakter van de overeenkomst naar diens redelijke oordeel ingrijpend wijzigt, 
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heeft de Opdrachtnemer het recht zonder nadere vereisten en aansprakelijkheden de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang op te zeggen. 

4. Indien Opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst, besluit de overeenkomst vroegtijdig te 
beëindigen, dan zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk op 
de hoogte stellen. In geval van het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst is Opdrachtgever de volgende 
vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd: 
a. in geval van beëindiging door Opdrachtgever van een Opdracht van minder dan 6 volledige draaidagen tot 

uiterlijk 48 uur voor aanvang van de eerste draaidag: 50% van de overeengekomen vergoeding voor het aantal 
geannuleerde draaidagen; 

b. in geval van beëindiging door Opdrachtgever van een Opdracht van minder dan 6 of minder draaidagen korter 
dan 48 uur voor aanvang van de eerste draaidag: 75% van de overeengekomen vergoeding voor het aantal 
geannuleerde draaidagen; 

c. in geval van beëindiging door Opdrachtgever van een Opdracht van meer dan meer dan 6 draaidagen: 100% 
van de overeengekomen vergoeding voor het aantal geannuleerde draaidagen, ongeacht het moment waarop 
de beëindiging plaatsvindt. 

5. De kosten die Opdrachtgever in het kader van de Opdracht heeft gemaakt vanaf de totstandkoming van de 
overeenkomst tot aan het moment van uitstel, verzetten of beëindigen door de Opdrachtgever zijn tezamen met de 
in de leden 2 en 4 van dit artikel genoemde percentages onverkort verschuldigd en direct opeisbaar op het moment 
van uitstel, verzetten of beëindiging door de Opdrachtgever. 

 
Artikel 18. Ontbinding 
1. Onverminderd de overige rechten van de Opdrachtnemer uit deze algemene voorwaarden of uit de wet kan de 

Opdrachtnemer een overeenkomst ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling 
wanneer: 
a. faillissement van Opdrachtgever wordt aan gevraagd of deze surseance van betaling aanvraagt; 
b. Opdrachtgever door beslaglegging, of anderszins, de bevoegdheid over zijn vermogen of belangrijke delen 

daarvan verliest; dan wel 
c. de Opdrachtnemer een redelijk vermoeden heeft dat Opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen 

kan voldoen. 
2. Door de ontbinding worden de vorderingen van de Opdrachtnemer terstond opeisbaar. Onverminderd de overige 

verplichtingen die voor de Opdrachtgever voortvloeien uit de overeenkomst, is Opdrachtgever gehouden de 
Opdrachtnemer het gehele bedrag te betalen dat de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst verschuldigd 
zou zijn, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van de ontbinding. 

 
Artikel 19. Overmacht 
1. Ingeval er sprake is van overmacht zijn beide Partijen gerechtigd de nakoming van hun verplichtingen jegens de 

andere Partij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoedingen gehouden te zijn. 
Indien de overmacht langer dan 30 dagen voortduurt zijn beide Partijen gerechtigd de overeenkomst met de 
andere Partij te ontbinden door middel van buitengerechtelijk schrijven en zonder daarmee tot enige 
schadevergoeding jegens de andere Partij gehouden te zijn.  

2. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of 
slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel 
afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke 
overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 
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3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: epidemie of 
pandemie, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en 
uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, 
natuurverschijnselen e.d., verhindering van de werkzaamheden door natuurverschijnselen, weersomstandigheden 
welke van zodanige aard zijn dat de werkzaamheden in redelijkheid niet kunnen worden voortgezet zonder gevaar 
op te leveren voor zaken en/of personen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane 
transportmoeilijkheden en vertragingen in de levering alsmede stillegging c.q. opschorting van de werkzaamheden 
op last van een overheidsinstelling. 

 
Artikel 20. Auteursrechten en credits 

1. Opdrachtgever verwerft, indien de Opdrachtgever de ‘filmproducent’ is in de zin van de Auteurswet en onder 
voorbehoud van de correcte nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, door middel van 
de overeenkomst het uitsluitend recht ten aanzien van de exploitatierechten op het filmwerk ingevolge de 
Auteurswet. 

2. Opdrachtgever garandeert dat de Opdrachtnemer als zodanig vermeld zal worden op alle verveelvoudiging van het 
filmwerk en in bijbehorend publiciteitsmateriaal, tenzij de Opdrachtnemer schriftelijk verklaart op vermelding geen 
prijs te stellen. 

3. Zoals de Auteurswet stelt heeft de Opdrachtnemer recht op een billijke (aanvullende) vergoeding welke in redelijke 
verhouding staan tot de exploitatievormen van het filmwerk. De mogelijke vergoedingen voor kabel- en 
herhalingsrechten, alsmede alle andere exploitatievormen kunnen worden geïnd door een beheerorganisatie die 
namens de Opdrachtnemer optreedt. 

 
Artikel 21. Bewijs 
De al dan niet elektronische administratie van de Opdrachtnemer levert volledig bewijs op van de stellingen van de 
Opdrachtnemer, behoudens schriftelijk tegenbewijs. 
 
Artikel 22. Nawerking 
De bepalingen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de 
bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en 
Partijen beiden blijven binden. 
 
Artikel 23. Toepasselijk recht, geschillen en uitleg 
1. Op alle tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. 
2. Bij een conflict over de uitleg van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft de tekst van de 

Nederlandse versie voorrang boven de Engelse versie. 
3. Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden 

beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, 
tussen partijen mochten ontstaan, welke niet aan de Geschillencommissie worden voorgelegd, worden beslecht 
door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd. 

 


