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Artikel 1. Definities 

1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft 
verstrekt. 

2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft 
aanvaard. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

1. Op alle offertes en leveringen van diensten van Thijs Visser zijn deze algemene voorwaarden van 
toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht voorwaarden of bepalingen opneemt die afwijken van, 
of niet voorkomen in, deze voorwaarden, zijn deze alleen bindend als deze uitdrukkelijk 
schriftelijk zijn aanvaard door Thijs Visser (hierna: opdrachtnemer). 

Artikel 3. Offertes  

1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. 
2. De opdrachtnemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever 

ter goedkeuring voorleggen. Als er bij de uitvoering van de opdracht onvoorziene, 
onvermijdelijke afwijkingen zich voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hier zo snel 
als mogelijk duidelijkheid over geven. 

3. Als blijkt dat bij de aanvraag de opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft de 
opdrachtnemer het recht om tarieven aan te passen cq. overuren in rekening te brengen. 

4. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico gezien en hoeven dan ook niet 
gemeld te worden.  

Artikel 4. Opdrachten en wijziging 

1. Een opdracht is bindend nadat zij door de opdrachtgever schriftelijk, of door een akkoord-email, 
zijn bevestigd. 

2. Een wijziging in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dient door de opdrachtgever tijdig en 
schriftelijk, via email, aan de opdrachtnemer meegedeeld te worden. 

3. Als door een wijziging de levertijd niet meer gehaald kan worden, kan de opdrachtnemer niet 
aansprakelijk gesteld worden. 

4. De wijziging in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door de 
opdrachtnemer. 

5. De eventuele kosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste van de 
opdrachtgever. 

Artikel 5. Prijzen en betalingen 

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere overige kosten zoals verzendkosten of wisselkoers 
wijziging of dergelijke, tenzij anders vermeld. 

2. De betaling dient binnen 30 dagen na datum van de gestuurde factuur te zijn voldaan, tenzij 
uitdrukkelijk, schriftelijk anders vermeld. 

3. Indien de betaling niet binnen de in dit artikel benoemde betalingstermijn heeft plaatsgevonden, 
is de opdrachtnemer gerechtigd vanaf het einde van dit termijn 5% van het totaalbedrag op de 
factuur extra in rekening te brengen. 



4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en alle incassokosten die gemaakt zijn door de 
opdrachtnemer ter inning van het totaalbedrag van de factuur, komen voor rekening van de 
opdrachtgever, daaronder kosten van rechtskundige bijstand inbegrepen. 

5. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 6. Inschakeling derden 

1. Als naar het oordeel van de opdrachtnemer het noodzakelijk is voor een goede vervulling van 
een opdracht, is de opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de 
opdrachtgever derden in te schakelen om met de uitvoering van de opdracht te helpen. De 
opdrachtgever zal hier wel van op de hoogte gesteld worden. 

Artikel 7. Auteursrecht, intellectuele eigendom en exploitatierecht 

1. Het auteursrecht van de in opdracht vervaardigde audiovisuele werken berust bij de 
opdrachtnemer. 

2. Door het geven van een opdracht tot exploiteren of openbaarmaking van de door de auteurswet 
of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectueel eigendom beschermde 
objecten, die namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de 
opdrachtgever dat er geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde 
rechten van derden en vrijwaart hij de opdrachtnemer voor de aansprakelijkheid ter zake van 
derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de exploitatie 
of openbaarmaking voortvloeiende. 

3. Toestemming voor verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde wordt uitsluitend 
schriftelijk/per mail verleend in de vorm van een licentie zoals die door de opdrachtnemer is 
omschreven in de offerte en/of de daarop toeziende factuur. Is ter zake niets overeengekomen 
omtrent de omvang van de licentie, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen. 

4. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde, zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. 

5. De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden 
en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van de opdracht, tenzij er 
sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer. 

6. Exclusieve exploitatie moet altijd uitdrukkelijk, schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet 
onder het in hiervoor genoemde exploitatierecht.  

7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te 
dragen aan derden en de opdrachtgever is niet bevoegd om sub- licenties te verlenen aan 
derden, tenzij schriftelijk toestemming is verleend. 

Artikel 8. Draaidag en overuren 

1. Een draaidag bedraagt maximaal  9 uur, gerekend vanaf vertrek van huis tot aankomst thuis. 
2. Overuren worden met 200% procent van het oorspronkelijke tarief gerekend.  
3. Bij een draaidag is er iedere 3 uur tenminste 15 minuten pauze inbegrepen. 

Artikel 9. Faillissement  

1. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk 
te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. 

Artikel 10. Geschillen 

1. Geschillen worden uitsluitend behandeld door de bevoegde rechter in het Arrondissement 
Noord-Holland. 

2. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.  

 


