Algemene Voorwaarden.
Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle opdrachten, zowel schriftelijk als mondeling,
die door Hendrikx Videografie worden uitgevoerd.
De opdrachtgever is diegene die opdracht geeft tot het maken van een film, onafhankelijk van de
persoon die voor de diensten betaalt.

Offertes en aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen zijn wederzijds vrijblijvend en niet bindend.
Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de verstrekte gegevens van
de opdrachtgever.
Aan druk- en schrijffouten kunnen geen rechten worden verleend.
Een opdracht is bindend als deze schriftelijk of per e-mail wordt bevestigd.
Alle prijzen voor een opdracht zijn incl. 21 % B.T.W.
Indien door, de opdrachtgever, voortijdig de opdracht of bestelling wordt
ingetrokken, zullen de tot dan gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
Bij elke offerte is een correctieronde in de montage inbegrepen.

Werkzaamheden
Hendrikx Videografie verricht de navolgende werkzaamheden voor
opdrachtgever: vastleggen op video van diverse onderwerpen zoals afgesproken, en zal de
opgenomen beelden monteren en bewerken naar beste inzicht, en hierbij de wensen van
de opdrachtgever die zijn afgesproken in acht nemen.
Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de opdrachtgever nooit als
reden van niet betalen van de factuur opgeven dat het eindproduct niet volledig
naar wens is.
Hendrikx Videografie kan bij uitvoering van de opdracht, gebruik maken van
derden.

Levertijden
De afgesproken levertijd kunnen nooit als bindend worden beschouwd, als er eventuele
uitloop van de levertijd is, geeft de opdrachtgever niet het recht om de opdracht te
annuleren of om schadevergoeding te eisen.
Hendrikx Videografie kan niet aansprakelijk worden gesteld als er tijdens
transport, door derden, materialen kwijtraken of beschadigen.

Betaaltermijn
De opdrachtgever zal overgaan tot betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
De opdrachtnemer heeft het recht om de levering op te schorten, totdat het
verschuldigde bedrag is betaald.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Klanten in verzuim dienen, naast de hoofdsom, ook de
(redelijke) kosten te vergoeden, met inbegrip van juridische kosten of incassokosten.

Ongeval/ziekte opdrachtnemer, calamiteiten
De opdrachtgever kan geen schadevergoeding eisen, indien de opdrachtnemer haar
verplichtingen niet kan nakomen door overmacht zoals bijvoorbeeld staking,
transport , diefstal, brand, beschadiging of uitval apparatuur, files,
omleidingen, ziekte, overlijden of zaken wat mogelijkerwijs als overmacht
aannemelijk kunnen worden gesteld.

Klachten en garantie
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval
binnen 10 werkdagen na levering van de USB of DVD schriftelijk of per email aan de
opdrachtnemer te worden meegedeeld. De opdrachtnemer heeft het recht binnen
redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot
evenredige schade voor de klant zou leiden.
Hendrikx Videografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het
beschadigen van analoge of digitaal filmmateriaal.

Toepasselijk recht en geschillen
Auteursrecht Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld
vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Hendrikx Videografie. In het
geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Hendrikx Videografie de organisatie of
persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
Op alle producties rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of
bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Hendrikx Videografie. Het is mogelijk
auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Hendrikx Videografie. Hendrikx Videografie is
niet verantwoordelijk voor het afkopen van het eventuele auteursrecht van bijvoorbeeld muziek. De
klant is zelf geheel verantwoordelijk voor de juiste afdracht van royalties aan organisaties als Buma /
Stemra.
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
De partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
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