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ALGEMENE VOORWAARDEN
Ten behoeve van opdrachtgevers en huurders.
Ar.kel 1. Deﬁni.es
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met
wie een overeenkomst met betrekking tot opdracht is gesloten.
2. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een
overeenkomst met betrekking tot verhuur is gesloten.
3. Opdrachtnemer: IN2 / IN2Content / IN2TV
4. Verhuurder: IN2 / IN2Content / IN2TV
5. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
Ar.kel 2. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle oﬀertes, algemene
aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten,
transacMes en dergelijke van opdrachtnemer, ongeacht of deze
samenhangen met, dan wel volgen op, reeds gedane oﬀertes,
algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten
en dergelijke.
2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
opdrachtgever is uitgesloten, voor zover deze in strijd zijn met
deze voorwaarden.
3. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door
opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriOelijk te worden bevesMgd.
4. Een (ver)nieMg(baar) (deel van een) arMkel van deze algemene
voorwaarden laat de geldigheid van de overige arMkelen
onverlet.
5. De opdrachtgever of verhuurder met wie eenmaal op de
onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht
sMlzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op
opdrachten met een repeterend karakter en op later met
opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te gaan.
HOOFDSTUK I - AV PRODUCTIES
Ar.kel 3. Oﬀertes en overeenkomsten
1. Oﬀertes van opdrachtnemer zijn slechts vrijblijvend,
indicaMef en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriOelijk
anders is overeengekomen. Geoﬀreerde prijzen dienen
uitsluitend als richtprijs.
2. Oﬀertes zijn exclusief reiskostenvergoeding. Hiervoor hanteert
opdrachtnemer 60 ct/km bij opname en 37 ct/km bij overige
dienstreizen, welke wij factureren op nacalculaMe.
3. Oﬀertes zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van mens
en middel.
4. Opdrachtnemer is gerechMgd, binnen redelijke termijn, haar
vrijblijvende oﬀerte te herroepen, zelfs wanneer binnen die
termijn de opdrachtgever de oﬀerte reeds zou hebben
aanvaard.
5. De bij de oﬀerte verstrekte gegevens zijn mede gebaseerd op
van opdrachtgever verkregen informaMe; daaraan kan de
opdrachtgever ter zake de door opdrachtnemer te verrichten

diensten en te leveren zaken geen rechten ontlenen.
6. Opdrachtnemer is pas gebonden aan gedane toezeggingen,
wanneer de opdracht van de opdrachtgever schriOelijk is
bevesMgd door opdrachtnemer, of een door hem schriOelijk
gemachMgd persoon. Opdrachtgever is verplicht, binnen 5
werkdagen deze schriOelijke bevesMging voor akkoord getekend,
dan wel voorzien van de gewenste wijzigingen, te retourneren.
Wanneer deze handeling uitblijO, wordt de inhoud van de
overeenkomst geacht te zijn conform de schriOelijke bevesMging
van opdrachtnemer. Dit geldt tevens voor afspraken tot wijziging
van reeds gesloten overeenkomsten.
Ar.kel 4. Prijzen
1. De overeengekomen prijs is exclusief BTW en wordt inclusief
BTW in rekening gebracht.
2. Prijzen zijn gebaseerd op de wisselkoersen die gelden ten Mjde
van de opdrachtbevesMging; één en ander tenzij uitdrukkelijk
schriOelijk anders is overeengekomen.
3. Opdrachtnemer berekent prijssMjgingen door op basis van
nacalculaMe. PrijssMjgingen kunnen zijn veroorzaakt door
factoren die niet aan opdrachtnemer toerekenbaar zijn, doch
wel kostenverhogend voor haar werken (zoals bijvoorbeeld doch
hiertoe niet beperkt kosten van derden, indexering,
marktconforme verhoging van de tarieven et cetera).
Onvoorziene ontwikkelingen en aanvullende eisen van
opdrachtgever kunnen eveneens gerechtvaardigde prijssMjging
bewerkstelligen. De opdrachtgever is verplicht, deze door
opdrachtnemer te speciﬁceren kosten te voldoen.
4. Opdrachtnemer zal de kosten die zijn ontstaan door toedoen
van de opdrachtgever, waardoor de (voortgang van de)
uitvoering van de opdracht stagneert of waardoor deze moet
worden bespoedigd, bij de opdrachtgever in rekening brengen.
Hetzelfde geldt, wanneer de opdracht tot levering van zaken
en/of het verrichten van diensten op verzoek van de
opdrachtgever worden uitgesteld, dan wel voorMjdig of
tussenMjds wordt geannuleerd. Opdrachtnemer is alsdan
gerechMgd, hiervoor een redelijke vergoeding te bedingen, zoals
de daaruit voortvloeiende kosten, we[elijke handelsrente,
winstderving et cetera. Deze vergoeding wordt door
opdrachtnemer gespeciﬁceerd.
5. Wanneer Mjdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat ten
gevolge van onvoorziene omstandigheden de doelstelling niet
gehaald is, is opdrachtnemer gerechMgd, wijziging van de
opdracht te vorderen. Meerkosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
6. Opdrachtnemer zal de door de opdrachtgever redelijkerwijs
verzochte wijzigingen uitvoeren. De kosten hiervan zijn voor
rekening van opdrachtnemer als sprake is van technische
gebreken; in de overige gevallen zijn de kosten voor rekening
van de opdrachtgever.

Ar.kel 5. Diensten
1. Het verrichten van diensten is mede gebaseerd op de we[elijke
bepalingen ter zake. In geval een geschil in het geding is, blijven
de onderhavige algemene voorwaarden van kracht, tenzij dit in
strijd is met dwingend recht. De diensten worden verricht door
(personeelsleden van) opdrachtnemer en/of door haar
aangewezen derden. Opdrachtnemer is gerechMgd, deze
diensten door anderen te doen verrichten dan de aanvankelijk
aangewezenen.
2. Opdrachtnemer verricht de diensten naar beste weten en
kunnen; zij is echter niet aansprakelijk wanneer het door de
opdrachtgever beoogde doel uiteindelijk niet wordt
gerealiseerd. Dit kan de opdrachtgever ook nimmer ontheﬀen
van de verplichMng tot eigen onderzoek van de te leveren zaken
dan wel de te verrichten diensten op hun geschiktheid.
3. Indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer redelijkerwijs
noodzakelijk is voor een goede invulling van een opdracht dan
wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is opdrachtnemer
gerechMgd om namens en voor rekening van opdrachtgever
derden opdracht te geven voor levering of anderszins ter
beschikking stellen van goederen en/of diensten.
Opdrachtnemer blijO naar opdrachtgever toe optreden als
contractpartner een en ander tenzij uitdrukkelijk schriOelijk
anders is vastgelegd.
4. Tenzij anders is overeengekomen zal de door opdrachtnemer de
door haar ingeschakelde derden rechtstreeks voor de door hem
geleverde goederen en/of diensten betalen en de aldus
gemaakte kosten rechtstreeks aan de opdrachtgever in rekening
brengen, eventueel te vermeerderen met bureauopslag indien
en voor zover opdrachtnemer en de opdrachtgever dit zijn
overeengekomen.
5. Als (een deel van) de opdracht door een derde of door derden
wordt uitgevoerd, wordt iedere aansprakelijkheid voor het werk
van die derde of derden uitgesloten. Opdrachtnemer is
gemachMgd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van
derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
6. Opdrachtnemer verricht diensten en levert zaken, waarvan
zij de kwaliteit bewaakt. Opdrachtgever dient kwalitaMef
hoogstaande zaken aan te bieden, ingeval opdrachtnemer
diensten verricht met gebruikmaking van die zaken.
7. Het is opdrachtgever niet toegestaan, zaken van opdrachtnemer
aan een derde in gebruik te geven en/of deze zich
eigenmachMg toe te eigenen.
8. Opdrachtnemer is gerechMgd, meer werkzaamheden dan
vermeld in de schriOelijke opdrachtbevesMging uit te voeren en
aan de opdrachtgever in rekening te brengen, wanneer deze
werkzaamheden in het belang van de opdrachtgever zijn of
noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
Waar mogelijk wordt de opdrachtgever hiervan vooraf in kennis
gesteld.
Ar.kel 6. Betaling
1. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden
binnen 14 dagen na factuurdatum, met uitzondering van de in
lid 2 van dit arMkel genoemde opdrachten.
2. a. Indien de overeenkomst de totale realisaMe, cq. gehele
producMe van een project behelst, zal door opdrachtgever
bij ondertekening van de oﬀerte of overeenkomst per direct
een aanbetaling van minimaal 50% van het totaal
overeengekomen bedrag worden over overgemaakt op
bankrekeningnummer NL35 INGB 0004 7105 83 t.n.v.
In2Content BV, o.v.v. factuurnummer. Opdrachtgever zal
hiervoor bij ondertekening van de oﬀerte een factuur

ontvangen. Tenzij anders overeengekomen, zal het resterende
bedrag Mjdens de producMe in twee (2) termijnen in rekening
worden gebracht. De laatste termijn wordt direct na oplevering
in rekening gebracht. Hiervoor geldt de betalingstermijn zoals
omschreven in lid 1 van dit arMkel.
b. Indien de opdracht een deelopdracht behelst, te weten
producMe, regie, scenario of ediMng, zal opdrachtgever direct na
uitvoering van de opdracht een gespeciﬁceerde factuur voor
verrich[e werkzaamheden ontvangen. Indien de opdracht
meerdere maanden duurt, zal maandelijks een factuur naar
opdrachtgever worden verzonden. De betalingstermijn voor
opdrachten zoals omschreven in dit arMkel bedraagt 14 dagen.
3. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit arMkel
genoemde termijn heeO betaald, is hij van rechtswege in
verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
Opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommaMe
vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een
rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de we[elijke
(handels)rente hoger is in welk geval de we[elijke rente geldt,
berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een
deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet Mjdig betaalt, zijn de
daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende kosten voor
rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn
begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals
de kosten van sommaMe, incasso, raadsman/advocaat. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15%
van het te vorderen bedrag.
5. Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de in deze algemene
voorwaarden geldende betalingsvoorwaarden, dan is
opdrachtnemer gerechMgd de overeenkomst eenzijdig te
ontbinden, zonder dat dit opdrachtgever ontslaat van de
verplichMng tot betaling van de reeds gemaakte kosten en
vergoeding van reeds verrich[e werkzaamheden.
Ar.kel 7. Annulering
1. Mits opdrachtnemer grove schuld of aantoonbare nalaMgheid
kan worden verweten, zal door opdrachtnemer bij annulering
door opdrachtgever voor het einde van de overeengekomen
termijn minimaal 50% (vijOig procent) van de waarde van de
resterende termijn aan opdrachtgever in rekening brengen.
2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de opdracht te
annuleren tot uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de
aanvangsdatum. Opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld
op de hoogte gesteld. Opdrachtnemer zal de door
opdrachtgever gedane aanbetalingen minus gemaakte kosten
resMtueren. Indien mogelijk biedt opdrachtnemer
opdrachtgever een gepast alternaMef aan.
Ar.kel 8. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige (ﬁnanciële)
schade veroorzaakt door annulering van de overeenkomst,
tenzij aan opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden
verweten.
2. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud van de versterkte
opdracht niet in strijd is met we[elijke bepalingen en vrijwaart
hiertoe opdrachtnemer tegen gerechtelijke acMes van derden.
3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid behalve
indien en voor zover de door haar afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval recht op
een uitkering geeO, zulks ten hoogste het beloop van het bedrag
dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als
om welke reden dan ook geen uitkering op grond van
voornoemd verzekering zal plaatsvinden, is iedere
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aansprakelijkheid beperkt tot het door opdrachtnemer met
betrekking tot de desbetreﬀende opdracht in rekening
gebrachte, met een maximum van €10.000,-.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele indirecte
schade (daaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnaMe en claims
van derden) die opdrachtgever zou lijden als gevolg van een
toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer in de nakoming
van haar verplichMngen.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal van,
tenietgaan van of schade aan eigendommen van opdrachtgever,
van personeelsleden van opdrachtgever, van door
opdrachtgever ingeschakelde derden dan wel van door
opdrachtgever toegelaten publiek.
Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor tenietgaan,
verlies of beschadiging van geluid en/of beeld- en/of
informaMedragers en het daarop vastgelegde materiaal, noch is
opdrachtnemer aansprakelijk voor tenietgaan, verlies of
beschadiging van door opdrachtgever aan hem in het kader van
te verlenen diensten afgegeven zaken.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en vanwege
opdrachtnemer ter beschikking gesteld personeel voor alle
vorderingen van derden (waar onder ook ingeschakelde derden
door opdrachtnemer ten behoeve van de overeengekomen
opdracht), daaronder begrepen vorderingen ter zake van
inbreuk op intellectuele eigendoms- of andere rechten jegens
opdrachtnemer en of voornoemde personeel, verband
houdende met de met opdrachtgever gesloten overeenkomst
en/of de in het kader daarvan door opdrachtnemer geleverde
zaken of diensten.

Ar.kel 9. Intellectuele eigendom, eigendomsvoorbehoud en
reten.erecht
1. De rechten van intellectuele eigendom op de werken die
opdrachtnemer in het kader van een opdracht voor de
opdrachtgever ontwikkelt, liggen bij opdrachtnemer.
Opdrachtnemer verleent aan opdrachtgever bij voorbaat een
exclusieve licenMe voor de loopMjd van de overeenkomst om het
werk te gebruiken overeenkomsMg de omschrijving in de
opdracht en in het bijzonder met betrekking tot de periode, het
gebied en de media. Aan het einde van de overeenkomst dan
wel de opdracht treden opdrachtnemer en opdrachtgever met
elkaar in overleg omtrent de overdracht van de intellectuele
eigendomsrechten op de door opdrachtnemer in het kader van
de overeenkomst tot stand gebrachte werken. Opdrachtnemer
behoudt zich te allen Mjde het recht voor tot promoMoneel
gebruik.
2. Tenzij anders overeengekomen of zonder uitdrukkelijke
schriOelijke toestemming van opdrachtnemer is de
opdrachtgever niet gerechMgd gegevens uit en/of gedeelten
en/of ui[reksels van het verstrekte materiaal te openbaren, te
exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
3. Opdrachtnemer behoudt zich te allen Mjde de eigendom van
de geleverde en/of te leveren zaken voor, zolang de
opdrachtgever niet geheel dan wel ten dele aan zijn
verplichMngen uit de overeenkomst tot het verrichten van
diensten dan wel levering van de zaken niet is nagekomen. Dit
geldt tevens voor vorderingen wegens tekortschieten in de
nakoming van die overeenkomst. Opdrachtgever zal alle kosten
aan opdrachtnemer vergoeden die zij moet maken om haar
eigendomsrecht te handhaven ingeval van bewind, curatele,
beslaglegging en/of anderszins.
4. Het opgenomen doch onbewerkte audiovisuele materiaal blijO
eigendom en onder berusMng van opdrachtnemer; een en ander
tenzij uitdrukkelijk schriOelijk anders is overeengekomen.

5. Opdrachtgever is niet gerechMgd tot enig verder of ander
gebruik van het door opdrachtnemer in opdracht vervaardigde
dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter
zake niets overeengekomen dan geldt het eerste gebruik als
overeengekomen.
6. De opdrachtgever is niet gerechMgd tot aanpassing van het aan
in opdracht vervaardigde zonder voorafgaande schriOelijke
toestemming van de opdrachtnemer.
7. Voor zover rechten (van intellectuele eigendom) van derden in
het geding zijn, zal opdrachtnemer er zorg voor dragen dat in de
afspraken met hen ten minste het gebruik van het werk in het
gebied, de periode en de media als omschreven in de opdracht
is inbegrepen. Voor zover deze derde(n) aanspraak ma(a)k(t)(en)
op een vergoeding dan wel een vordering instelt ter zake van
het gebruik van het door opdrachtnemer tot stand gebrachte
werk en/ of daarvoor gebruikte materialen buiten het
overeengekomen gebied, na de overeengekomen periode en/of
andere media dan overeengekomen, vrijwaart opdrachtgever
opdrachtnemer voor deze aanspraken. Eventuele opgelegde
boetes worden door opdrachtgever onverwijld na de eerste in
kennis stelling voldaan.
8. Opdrachtnemer is gerechMgd het in opdracht vervaardigde werk
te signeren.
Ar.kel 10. Promo.e
1. Opdrachtnemer heeO het recht het vervaardigde materiaal
voor de opdrachtgever te gebruiken voor eigen promoMonele
doeleinden, middels vertoning via bijvoorbeeld internet, CD
ROM, DVD, VHS en/of andere media. Bij deze uiMngen zal
waar mogelijk de naam van de opdrachtgever vermeld worden.
2. Opdrachtgever zal bij promoMonele doeleinden vermelden
dat het een IN2, IN2Content of IN2TV - producMe betreO of
vermelden onder een gepaste funcMe op de aOiteling en bij
andere uiMngen zoals (vak)bladen en internet.
HOOFDSTUK II - VERHUUR FACILITEITEN
Ar.kel 11. Huurperiode
1. Zaken worden verhuurd voor een periode van tenminste één
dag of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag
op het overeengekomen moment van levering op het
vesMgingsadres van verhuurder en duurt tot en met de laatste
overeengekomen huurdag. Gehuurde apparatuur dient uiterlijk
voor 10.00 uur op de dag na de laatste huurdag bij verhuurder
afgeleverd te worden, tenzij verhuurder hiervan bij schriOelijke
overeenkomst of mondelinge afspraak af wenst te wijken.
2. De zaken moeten door huurder op het vesMgingsadres van
verhuurder worden afgehaald en daar worden terug gebracht
(tenzij uitdrukkelijk schriOelijk of middels mondelinge afspraak
anders is overeengekomen) uiterlijk op de datum als vermeld in
de huurovereenkomst. Door het enkele feit van niet aﬂevering
op die datum zal huurder in gebreke zijn, zonder dat enige
aanmaning of ingebrekestelling is vereist en de huurder is
alsdan, onverminderd zijn overige verplichMngen, aan
verhuurder een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van
de huurprijs die hij zou moeten betalen voor de periode vanaf
het eind van de huur tot en met de dag waarop de apparatuur
wordt terugbezorgd, vermeerderd met 50%. Huurder kan aan
deze bepaling geen recht tot huur voor een periode ontlenen.
3. Verzekering. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het
gehuurde, die Mjdens de huurperiode optreedt, door welke
oorzaak dan ook. Verhuurder zal echter het verhuurde mede ten
gunste van huurder verzekeren tegen verlies en beschadiging

maar niet tegen schade veroorzaakt door nalaMgheid, verkeerd
gebruik, opzet, of grove schuld van de zijde van de huurder,
waardoor deze laatste volledig aansprakelijk is. Indien het
gehuurde of onderdelen daarvan, door nalaMgheid, verkeerd
gebruik, opzet, of grove schuld van de zijde van de huurder
wordt (worden) beschadigd, geheel verloren gaat (gaan) of
onherstelbaar beschadigd wordt (worden) zullen in het eerste
geval reparaMekosten worden berekend tegen de normaal
geldende reparaMetarieven. In de beide andere gevallen zal de
huurder aan verhuurder verschuldigd zijn een som gelijk aan de
aanschamosten van vervangende apparatuur en de kosten van
vervanging. Verhuurder zal in ieder geval van uitkering van de
verzekering van verhuurder het geleden eigen risico alsmede
eventuele kosten aan huurder in rekening brengen.
Ar.kel 12. Levering
1. Levering geschiedt af het leveringsadres van verhuurder. Vanaf
het moment dat de goederen, voor levering gereed, aldaar zijn
geplaatst, staan en reizen zij voor het risico van huurder, voor
zover zij niet door een door verhuurder gesloten verzekering zijn
gedekt, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld zijdens
verhuurder. Verhuurder behoudt zich het recht voor de gereed
staande zaken voor rekening en risico van de koper te doen
opslaan.
Ar.kel 13. Annulering
1. Annuleren van het huren van zaken dient te geschieden
tenminste 24 uur voor het MjdsMp van ingebruikname. Binnen
deze termijn wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht.
Ar.kel 14. Aansprakelijkheid
1. Verhuurder is jegens de huurder uitsluitend op de volgende
wijze aansprakelijk:
a. Verhuurder is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door
opzet of grove schuld van verhuurder of haar leidinggevende
ondergeschikten;
b. Voor het overige is de aansprakelijkheid van de verhuurder
beperkt tot die schade indien het op de weg van de verhuurder
lag een verzekering met het oog op deze schade af te sluiten.
2. De huurder wordt ten sterkste aangeraden de zaken te
beproeven alvorens deze in gebruik te nemen. Indien Mjdens
een huurperiode niet gereclameerd wordt op welke manier dan
ook omtrent het niet of niet goed funcMoneren van de zaken,
kan geen resMtuMe worden verlangd op de huurprijs.
3. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan
dient de huurder deze binnen 14 dagen na aﬂevering schriOelijk
aan verhuurder te melden. Niet zichtbare gebreken dient de
huurder na ontdekking, doch binnen 14 dagen na aﬂevering
schriOelijk te melden aan verhuurder. Ook indien de wederparMj
Mjdig reclameert, blijO zijn verplichMng tot betaling en afname
van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na
voorafgaande schriOelijke toestemming aan verhuurder worden
geretourneerd.
Ar.kel 15. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de
nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan
verhuurder zijn toe te rekenen, Hieronder zullen (indien en voor
zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of
onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen;
a. stakingen in andere bedrijven dan die van verhuurder, wilde
stakingen of poliMeke stakingen in bet bedrijf van verhuurder;
b. algemeen gebrek aan de benodigde grondstoﬀen en andere
voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestaMe
benodigde zaken of diensten.

c. niet voorzienbare stagnaMe bij toeleveranciers of andere
derden waarvan verhuurder anankelijk is en algemene
vervoersproblemen.
2. Verhuurder heeO dan ook het recht zich op overmacht te
beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming
verhinderen, intreden nadat verhuurder haar verbintenis had
moeten nakomen,
3. Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichMngen
van verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door
overmacht nakoming van de verplichMngen door verhuurder
niet mogelijk is, langer duurt dan een periode (in geval van huur
1 maand) zijn beide parMjen bevoegd de overeenkomsten te
ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichMng tot
schadevergoeding bestaat.
4. Indien verhuurder bij het intreden van de overmacht al
gedeeltelijk aan haar verplichMngen heeO voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan haar verplichMngen kan voldoen, is zij
gerechMgd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk
te factureren en is de wederparMj gehouden deze factuur te
voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter
niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige
waarde heeO.
Ar.kel 16. Huursom en prijs
1. Indien verhuurder met de wederparMj een bepaalde prijs
overeenkomt, is verhuurder nie[emin gerechMgd tot verhoging
van de prijs: verhuurder mag de bij aﬂevering geldende prijs
volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening
brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 5% (in geval van
een duurovereenkomst 5% per jaar) bedraagt, heeO huurder het
recht de overeenkomst te ontbinden.
Ar.kel 17. Betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud
1. Alle overeenkomsten worden door verhuurder aangegaan onder
opschortende voorwaarden, dat huurder voldoende
kredietwaardig kan worden geacht naar verhuurders oordeel.
De huursom dient ne[o à contant te worden voldaan door de
huurder. De verhuurder is gerechMgd een borgsom van de
huurder te eisen. In die gevallen waarin verhuurder niet bij
voorbaat betaling verlangt, dient betaling te geschieden uiterlijk
binnen 14 dagen na factuurdatum, door middel van wepg
betaalmiddel ten kantore van verhuurder, of bij een door
verhuurder aan te wijzen bank. Na het verstrijken van 14 dagen
na de factuurdatum is huurder in verzuim; de huurder is van het
moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag
de we[elijk verschuldigde rente.
2. In geval van liquidaMe, faillissement of surséance van betaling
van de huurder, zullen de verplichMngen van huurder
onmiddellijk opeisbaar zijn. De door de huurder gedane
betalingen strekken steeds ter afdoening in eerste plaats van
alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van
opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de
wederparMj, dat de voldoening heeO op een latere factuur,
betaling dient plaats te vinden zonder korMng of verrekening,
tenzij door verhuurder anders is aangegeven.
3. De huurder verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen
brand-, ontploﬃngs- en waterschade en tegen diefstal en de
polis van deze verzekering ter inzage te geven;
4. Het onderverhuren van zaken door huurder is niet toegestaan.
Ar.kel 18. Wanpresta.e van huurder
1. Is de huurder in gebreke of in verzuim met het nakomen van
één of meer van zijn verplichMngen, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor

rekening van huurder. In ieder geval is de huurder verschuldigd
15% van het totaal te vorderen bedrag, alsmede de kosten voor
elke dag dat de goederen bij huurder verbleven. Indien
verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding
in aanmerking.
2. De huurder is jegens de verhuurder de door de verhuurder
gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanMes,
behoudens voor zover de huurder aantoont dat deze onredelijk
hoog zijn. Dit geldt alleen indien de verhuurder en de huurder
met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure
voeren en een rechtelijk uitspraak in kracht van gewijsde gaat
daarbij de huurder volledig of in overwegende mate in het
ongelijk wordt gesteld.
HOOFDSTUK III - ALGEMEEN
Ar.kel 19. Geheimhouding
1. Opdrachtnemer, opdrachtgever en of huurder zijn verplicht tot
geheimhouding van de inhoud van de overeenkomst in het
algemeen en van de gegevens die een vertrouwelijk karakter
dragen. ParMjen zullen deze verplichMng ook aan hun
medewerkers dan wel aan door hen ingeschakelde derden
opleggen.
Ar.kel 20. Ontbinding
1. ParMjen zijn gerechMgd, de overeenkomst zonder
ingebrekestelling per aangetekende brief buitengerechtelijk te
ontbinden, indien:
a. de opdrachtgever en/of opdrachtnemer haar
verplichMngen uit deze overeenkomst in ernsMge mate niet
nakomen respecMevelijk kunnen nakomen,
b. dan wel één der parMjen surséance van betaling aanvraagt
en/of faillissement aanvraagt respecMevelijk verkrijgt,
c. dan wel in staat van faillissement wordt gesteld, dan wel
een schuldsaneringsregeling verkrijgt,
d. dan wel al dan niet vrijwillig tot liquidaMe van zaken
overgaat (anders dan in het kader van een herstructurering of
fusie), onverminderd het recht op schadevergoeding; een en
ander behoudens aantoonbare niet-toerekenbare tekortkoming
van de in gebreke zijnde parMj.
2. Wanneer dit van toepassing is op de ene parMj, wordt deze
parMj geacht de rechten op het reeds opgenomen audiovisuele
materiaal ten behoeve van het programma voorzover nodig te
hebben overgedragen aan de andere parMj. Een en ander om
zeker te stellen dat het programma kan worden voltooid en
geëxploiteerd en in het kader van schadebeperking.
Ar.kel 21. Algemeen
1. Aanvullingen dan wel wijzigingen van deze algemene
voorwaarden en de in dat kader gesloten overeenkomsten zijn
uitsluitend rechtsgeldig wanneer beide parMjen deze schriOelijk
hebben bevesMgd.
2. ParMjen zijn niet bevoegd, rechten en verplichMngen uit de
overeenkomsten over te dragen aan een of meerdere derden,
tenzij de andere parMj vooraf hiervoor schriOelijk goedkeuring
heeO gegeven.
3. Een e-mailbericht heeO dezelfde rechtsgeldigheid als een
verklaring op schriO.
Ar.kel 23. Toepasselijk recht
1. Op alle oﬀertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen

en dergelijke van opdrachtnemer en overeenkomsten tussen
opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
2. Alle geschillen die tussen parMjen ontstaan naar aanleiding van
een oﬀerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling
overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die
hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de
bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet anders
voorschrijO.

