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Algemene voorwaarden 
  
Welkom. 
Voor je liggen de algemene voorwaarden van Ivo Vrancken 
Beeldmaker.  
 
Ivo Vrancken Beeldmaker (hierna ook: ‘ik, mij, mijn’) is een 
eenmanszaak gevestigd aan de Boomstede 317, 3608 AP 
in Maarssen. In de Kamer van Koophandel sta ik 
ingeschreven onder het nummer 30260034.  
 
In deze algemene voorwaarden staan enkele belangrijke 
afspraken. Lees ze dan ook even aandachtig door. Mocht je 
vervolgens alsnog vragen of opmerkingen hebben over 
deze algemene voorwaarden, stuur dan even een e-mail 
naar mail@ivovrancken.nl. Bellen kan natuurlijk ook (06 – 
21 81 22 87)! 
 
Artikel 1 - Leeswijzer 
1. Om deze voorwaarden overzichtelijk te houden, gebruik 
ik een aantal begrippen die hieronder zijn uitgelegd: 
 
● Jij, je, jou(w): de natuurlijke persoon of 

rechtspersoon met wie ik een overeenkomst sluit of 
wens te sluiten (ofwel, de opdrachtgever, niet 
zijnde een consument); 

● Schriftelijk: communicatie via post, e-mail of app; 
● Wij, we, ons: jij en ik (ofwel, de partijen).  

 
Artikel 2 - Toepasselijkheid  
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op mijn aanbod, 
onze overeenkomst en op alle (andere) werkzaamheden 
die ik voor jou verricht. Ook wanneer er uit een 
overeenkomst een vervolgopdracht of meerwerk 
voortvloeit zijn deze voorwaarden van toepassing.  
2. Jouw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en 
worden door mij uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
3. Het kan natuurlijk voorkomen dat we samen andere 
afspraken willen maken. Deze afspraken dienen wel altijd 
‘zwart op wit’ (schriftelijk dus) te worden vastgelegd. Zo 
weten we allebei waar we aan toe zijn.  
4. Ben je het niet eens met een afspraak uit deze algemene 
voorwaarden? Laat het mij dan vooral weten. Hopelijk 
komen we er alsnog samen uit. 
 
Artikel 3 - Het aanbod 
1. Het aanbod (zoals een offerte) van Ivo Vrancken | 
Beeldmaker is altijd vrijblijvend, tenzij er uitdrukkelijk iets 
anders staat vermeld.  
2. Prijzen in mijn aanbod zijn exclusief BTW. 
3. Indien er een duidelijke fout (oftewel: een ‘kennelijke vergissing 
of verschrijving’) in mijn aanbod staat, ben ik niet aan deze fout 
gebonden.  
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor 
toekomstige opdrachten.  
5. Ik baseer mijn aanbod op de gegevens die jij aan mij 
verstrekt. Je moet mij dan ook van alle relevantie informatie 
m.b.t. de opdracht voorzien. Indien je dit niet doet, mag ik 
besluiten (ook na aanvaarding van het aanbod) om mijn 
aanbod te herroepen. Er komt dan geen overeenkomst 
tussen ons tot stand.  
6. Besluit je na het zien van de offerte dat je slechts een gedeelte 
van de offerte interessant vindt? Laat het mij dan op tijd weten. Ik 
ben niet verplicht om een gedeeltelijke aanvaarding van het 
aanbod te accepteren.  
7. Uitsluitend de in het aanbod aangegeven omschrijving van de 
opdracht is bindend voor mij. Dit betekent onder andere dat, nadat 
jij het aanbod hebt aanvaard, je niet zomaar zonder mijn 
toestemming de opdracht kan wijzigen. Indien jij de opdracht 
wenst te wijzigen (waaronder ook het uitbreiden van de opdracht 
wordt verstaan), gaan wij samen naar de mogelijkheden kijken. 
Desondanks ben ik nooit verplicht om een wijzigingsverzoek te 
accepteren.  
 
Artikel 4 - Totstandkoming overeenkomst 
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij 
akkoord bent met de offerte of de indruk wekt dat ik kan 
beginnen met mijn werkzaamheden.  
 
Artikel 5 - Uitvoering van de opdracht  
1. Ik gebruik vaak producten en diensten van derde partijen 
bij de uitvoering van de opdracht, zoals (open source) 
software, programmatuur, hostingdiensten, licenties, e.d. Jij 
gaat hiermee akkoord en zal je, wat betreft die (open 
source) software, programmatuur, hostingdiensten, 
licenties, e.d. van derden, aan de voorwaarden van deze 
derden houden en redelijke instructies van mij opvolgen om 
overtreding van deze voorwaarden te voorkomen. De 
toepasselijkheid van de voorwaarden van deze derden 
wordt door mij schriftelijk medegedeeld en ik verstrek ze 

voor of bij het sluiten van de overeenkomst. Ik kan nooit 
garanderen dat deze derden hun producten en diensten 
ook (tegen dezelfde prijs) blijven aanbieden, dan wel dat 
de voorwaarden waaronder deze derden hun producten of 
diensten aanbieden, hetzelfde blijven. In dit verband 
aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid.  
2. Foto- en filmmateriaal wordt altijd in kleur aangeleverd, 
tenzij zwart-wit is afgesproken.  Als uitgangspunt geldt 
dat ik, geheel naar eigen inzicht, een selectie maak van het 
materiaal. Het beeldmateriaal wordt vervolgens via 
WeTransfer opgeleverd, tenzij we iets anders hebben 
afgesproken .  
3. Wanneer een draaidag in de buitenlucht is 
overeengekomen, maar de weersomstandigheden dit naar 
mijn inzicht niet toelaten, zal ik jou hierover tijdig (waar 
mogelijk) inlichten. Ik zal je dan een voorstel doen voor een 
nieuwe uitvoerdatum binnen 2 maanden na de originele 
uitvoerdatum. Wanneer ik al op de locatie aanwezig ben 
maar de draaidag vanwege de weersomstandigheden 
moet worden gestaakt, moeten de reeds gemaakte kosten 
en uren wel door jou worden vergoed. Uiteraard is het 
mogelijk om in overleg een nieuwe datum af te spreken.   
4. Ik lever geen bronbestanden, onbewerkte bestanden en 
RAW-bestanden.  
5.  Indien ik wegens ziekte of onvoorziene omstandigheden 
niet in staat ben om de opdracht uit te voeren, zal ik dit zo 
snel mogelijk (maar in ieder geval uiterlijk 24 uur voor 
aanvang) aan je laten weten. Voor eventuele schade ben ik 
niet aansprakelijk. Samen zullen we, indien mogelijk, naar 
een nieuwe datum zoeken 
6. Jij staat ervoor in dat je de resultaten van de opdracht 
uitsluitend zal gebruiken voor doeleinden en / of 
toepassingen die wettelijk zijn toegestaan en geen 
schending van rechten van derden opleveren.  
7. Ik kan de overeenkomst in verschillende fasen uitvoeren 
en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk factureren. Indien 
de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan ik de 
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase 
behoren opschorten (uitstellen dus), totdat jij de resultaten 
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt 
goedgekeurd of aan je betalingsverplichting(en) hebt 
voldaan. 
8. Ik werk zelfstandig aan de opdracht en voer deze naar 
mijn eigen creatieve en technische inzicht uit. Ik zal de 
opdracht altijd overeenkomstig de eisen van goed 
vakmanschap uitvoeren, maar ik ben tot geen resultaat 
verplicht. Ik kan in het bijzonder niet garanderen dat het 
eindproduct voldoet aan jouw verwachtingen. Ik neem 
daarom een inspanningsverplichting op mij. 
9. Ik heb geen bewaarplicht met betrekking tot de 
gebruikte / ontwikkelde materialen en gegevens na 
beëindiging van de overeenkomst, maar ik probeer 
gebruikte / ontwikkelde materialen en gegevens tot twee 
jaar na beëindiging van de overeenkomst te bewaren. Het 
na oplevering opvragen van (beeld)materiaal en gegevens 
zal in rekening worden gebracht volgens mijn gebruikelijke 
uurtarief. 
10. Voor muziek welke ten behoeve van een filmwerk 
wordt gebruikt moet (hoogstwaarschijnlijk) door jou een 
vergoeding voor de rechten afgedragen worden aan een 
auteursrechtenorganisatie zoals Buma/Stemra, Sena of 
een hiermee vergelijkbare organisatie. Jij bent te allen tijde 
eindverantwoordelijke voor de registratie, vergoeding en 
betaling van deze auteursrechten. Deze kosten zijn dan 
ook niet inbegrepen in de overeengekomen vergoeding.  
11. Indien je bij de uitvoering van de overeenkomst 
personeel inzet, zorg jij ervoor dat het personeel de 
noodzakelijke kennis heeft die benodigd is voor een goede 
uitvoering van de opdracht en het personeel gemachtigd is 
om goedkeuring te verlenen wanneer daar door mij om 
wordt gevraagd.  
12. Op het moment dat je zelf besluit een derde partij in te 
schakelen, dien je mij hiervan schriftelijk op de hoogte te 
stellen. Ik ben niet verantwoordelijk voor het handelen en / 
of nalaten van deze derde. 
13. Heb ik een datum aangegeven voor oplevering (“een 
deadline”)? Dan geldt deze datum alleen als uitgangspunt. 
Er kunnen zich namelijk altijd omstandigheden voordoen 
waardoor ik de deadline niet kan halen. Jij kan de 
overeenkomst niet ontbinden wanneer ik een deadline niet 
heb gehaald.  
14. De opdracht wordt meestal op locatie uitgevoerd. Jij 
dient daarom kosteloos zorg te dragen voor alle door mij 
gewenste faciliteiten en jouw medewerking te verlenen, 
wanneer ik daar om vraag. Het is bovendien belangrijk dat 
jij mij informeert over specifieke aandachtspunten van de 
desbetreffende locatie die van invloed kunnen zijn op de 
uitvoering van de opdracht. Je moet er ook voor zorgen dat 
ik zonder aanvullende maatregelen de locatie (veilig) in 
beeld kan brengen. Je staat ervoor in dat je rechtmatig 
toegang hebt gekregen tot de locatie en de toestemming 
hebt van alle (eventuele) rechthebbenden. Je dient ervoor 
te zorgen dat alle werknemers (of andere personen) die op 

de locatie aanwezig zijn om zich te laten vastleggen op 
beeld, hiervoor hun toestemming hebben verleend.  
15. Bij de uitvoering van mijn werkzaamheden schakel ik 
soms derde partijen in. Hierover informeer ik jou van 
tevoren. Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek 
zijn niet van toepassing op de opdracht.  
16. Jij bent ermee bekend dat weersomstandigheden (de 
uitvoering van) de opdracht kunnen beïnvloeden. In het 
bijzonder kan fel zonlicht of juist te weinig licht de opdracht 
beïnvloeden.   
17. Getoonde foto’s, video’s, 360° virtuele rondleidingen, 
enz. voorafgaand en tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden zijn altijd slechts een aanduiding. Jij kan 
hieraan geen rechten ontlenen en begrijpt dat geringe 
afwijkingen bij het eindresultaat geen tekortkoming 
opleveren.  
18. Jij bent ermee bekend dat ik gebruik maak van Youreka! 
voor het hosten van de virtuele omgeving bij een 360° 
virtuele experience. De (overeengekomen) vergoeding is 
exclusief de servicekosten van Youreka!. Deze 
servicekosten zijn in de offerte gespecificeerd en worden 
per vooruitbetaling gefactureerd. Een service-
overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale 
looptijd van 12 maanden. Gedurende deze looptijd kan jij 
de overeenkomst niet opzeggen. De duur van de 
overeenkomst wordt vervolgens telkens stilzwijgend 
verlengd met 12 maanden, tenzij jij of ik de overeenkomst 
schriftelijk beëindigt voordat de verlenging aanvangt. 
Wanneer ik de producten / diensten van Youreka! ter 
beschikking stel aan je, zijn de voorwaarden van Youreka!, 
wat betreft het gebruik van hun producten / diensten, van 
toepassing. Lees dan ook even goed hun voorwaarden 
door: https://youreka-
virtualtours.be/algemenevoorwaarden.pdf 
 
Artikel 6 - Vertrouwde Google fotograaf   
1. Naast beeldmaker ben ik ook een vertrouwde Google 
fotograaf, maar ik ben niet in dienst bij het bedrijf Google. 
Ik ben ook geen agent of vertegenwoordiger van Google.  
2. Je begrijpt dat ik geen enkele invloed heb op jouw positie 
in Google en geen garanties geef over de positie van jouw 
bedrijf of afbeeldingen in Google, wanneer ik een Google 
360° virtuele rondleiding voor je maak. Uiteraard houd ik 
mij aan de richtlijnen en kwaliteitsvereisten van het Street 
View Trusted-programma. Toch kan het voorkomen dat 
Google de virtuele rondleiding afwijst. Ik heb daarop geen 
enkele invloed en kan daarom niet garanderen dat de 
afbeeldingen zullen worden gepubliceerd door Google. 
Lees daarom dan ook even goed de servicevoorwaarden 
door van Google: https://policies.google.com/terms?hl=nl en 
de relevante aanvullende voorwaarden van Google 
https://policies.google.com/terms/service-specific?hl=nl. 
3. Google kan op elk moment zijn voorwaarden wijzigen: 
ook daar heb ik geen invloed op. Ik ben niet aansprakelijk 
voor enige schade in dit verband. 
4. Je dient de overeengekomen vergoeding ook te betalen 
indien Google besluit jouw virtuele rondleiding niet (langer) 
te publiceren.  
5. Binnen 7 dagen nadat de opdracht is uitgevoerd voeg ik 
de foto’s toe aan jouw Google Bedrijfspagina. Jij geeft 
hiervoor jouw toestemming.  
 
Artikel 7 - Feedbackronde(s) 
1. Voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst, 
spreken we af of er feedbackrondes nodig zijn, en zo ja, 
hoeveel. Zijn er geen afspraken gemaakt over de 
hoeveelheid feedbackrondes? Dan geldt dat er per 
opdracht maximaal 1 feedbackronde zal plaatsvinden, 
indien gepast. 
2. Ik verwerk feedback altijd naar mijn eigen inzicht.  
3. Zijn er meer feedbackrondes nodig dan vooraf 
afgesproken? Dan breng ik dit als meerwerk in rekening 
volgens mijn gebruikelijke uurtarief. 
4. Indien je recht hebt op een feedbackronde, dien jij wel 
jouw feedback binnen 7 werkdagen door te geven (via e-
mail), nadat ik hierom heb gevraagd, tenzij we iets anders 
hebben afgesproken. Heb ik geen antwoord ontvangen 
binnen deze termijn? Dan ga ik ervan uit dat jij geen 
feedback hebt en ga ik verder met de uitvoering van de 
overeenkomst. Indien ik niet verder kan met mijn 
werkzaamheden (bijvoorbeeld omdat jouw feedback 
noodzakelijk is), kan ik besluiten om mijn werkzaamheden 
tijdelijk stop te zetten en / of extra kosten te rekenen 
vanwege de vertraging die is ontstaan.  
 
Artikel 8 - Jouw input 
1. Om onze samenwerking tot een succes te maken, is jouw 
medewerking belangrijk. Af en toe heb ik dan ook even jouw 
aandacht nodig:  
 

● Je moet de benodigde content in de door mij 
aangegeven bestandsvorm / wijze leveren. Jij 
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blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor 
de (juistheid en volledigheid van de) inhoud 
van de aangeleverde content; 

● Je moet ervoor zorgen dat de content die jij 
aanlevert, geen inbreuk maakt op de 
(intellectuele eigendoms-)rechten van derden; 

● Op een verzoek of vraag van mij, verwacht ik 
in ieder geval binnen 7 werkdagen een 
antwoord (tenzij het spoed heeft natuurlijk!). 
 

2. Indien je niet meewerkt of op andere wijze de uitvoering 
van de overeenkomst belemmert, mag ik besluiten mijn 
werkzaamheden tijdelijk stop te zetten. Ook kan ik extra 
kosten rekenen vanwege de vertraging die is ontstaan. 
Voorkomen dus. 
 
Artikel 9 - Duur, beëindiging  
1. De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd, 
kan tussentijds niet door jou worden opgezegd, tenzij wij 
schriftelijk andere afspraken maken. Ik heb te allen tijde de 
mogelijkheid om de overeenkomst die is aangegaan voor 
bepaalde tijd, op te zeggen zonder opgave van redenen.  
2. De overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde 
tijd, kan door zowel jij als ik op ieder gewenst moment 
worden opgezegd, zonder dat dit leidt tot 
schadeplichtigheid.  
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van 
betaling, heb ik de mogelijkheid om de overeenkomst te 
ontbinden. Reeds verrichte werkzaamheden mag ik bij jou 
in rekening brengen. Ik ben niet schadeplichtig.  
 
Artikel 10 - Vooruitbetaling 
1. Ik kan om een vooruitbetaling vragen. In dat geval begin 
ik pas met mijn werkzaamheden op het moment dat ik de 
vooruitbetaling heb ontvangen. 
 
Artikel 11 - Jouw investering, betalen 
1. Mijn vergoeding (en dus jouw investering) voor mijn 
werkzaamheden bestaat uit: 
 

a) een fixed fee of mijn uurtarief; 
b) eventuele voorschotten of extra (on)kosten, 

zoals verblijf- en reiskosten, kosten voor 
ingeschakelde derden, licentiekosten, 
enzovoorts. 

 
2. Ik stuur aan jou een (elektronische) factuur, die je binnen 
30 dagen na de factuurdatum moet hebben betaald. Je 
stemt in met elektronische facturatie. 
3. Je moet de factuur betalen zonder korting, verrekening of 
opschorting.  
4. Betaal je niet op tijd? Dan ontvang je van mij een 
herinnering om de betaling alsnog te voldoen. Blijft jouw 
betaling ook na deze herinnering uit? Dan ben je 
automatisch in verzuim en gaat de wettelijke rente lopen. 
Bovendien komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke 
(incasso)kosten (zoals kosten voor deurwaarders, 
incassobureaus, juristen, et cetera) voor jouw rekening.  
5. Ik mag mijn prijzen elk jaar aanpassen. Natuurlijk stel ik 
jou daarvan op de hoogte. Indien de prijswijziging niet 
voortvloeit uit een jaarlijkse indexatie van de prijzen, mag 
je ervoor kiezen de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. 
Dit dien je wel binnen 14 dagen te doen, nadat ik jou op de 
hoogte heb gesteld van de prijswijziging.  
6. Je dient de overeengekomen vergoeding ook te betalen 
indien het eindresultaat niet voldoet aan jouw 
verwachtingen.  
7.Wil je dat ik de opdracht binnen 5 werkdagen uitvoer? 
Dan behoud ik mij het recht voor om een spoedtoeslag te 
berekenen van 50%. Ik hanteer bovendien een toeslag van 
100% voor werkzaamheden die in het weekend 
plaatsvinden en buiten de gebruikelijke kantooruren.  
 
Artikel 12 - Beperking van mijn 
aansprakelijkheid 
1. Ben ik de afspraken die ik met jou heb gemaakt, niet 
nagekomen? Dan is het goed om je ervan bewust te zijn 
dat mijn aansprakelijkheid (zeer) beperkt is. In dit artikel 
vertel ik je hoe ik mijn aansprakelijkheid heb beperkt.  
2. Mijn aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg 
van een onrechtmatige daad, een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of 
anderszins, is uitgesloten (tenzij anders bepaald in deze 
voorwaarden). Indirecte schade (zoals reputatieschade, 
gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen) 
komt nooit voor mijn rekening. Mocht ik toch aansprakelijk 
zijn, dan is de maximale verschuldigde vergoeding het 
bedrag dat door mijn verzekeraar wordt uitgekeerd, 
vermeerderd met het eigen risico van de verzekering. 
Indien de verzekeraar niet overgaat tot uitkering, ben ik 
slechts aansprakelijk tot de factuurwaarde, met een 
maximum van €500.  

3. Ik ben in ieder geval nooit aansprakelijk voor: 
a. het verlies van gegevens; 
b. schade die is ontstaan voor jou of derden als 

gevolg van jouw handelen of nalaten (en dat 
van ondergeschikten), zoals -maar niet beperkt 
tot- onjuiste of onvolledige gegevens / 
materialen / informatie en het niet of onjuist 
opvolgen van mijn adviezen;  

c. het verloren gaan of het beschadigd raken van 
het door mij geleverde (beeld)materiaal. 

 
4 Indien en voor zover ik afhankelijk ben van diensten of 
producten van derde partijen of deze ter beschikking stel, 
ben ik niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit 
welke hoofde ook, veroorzaakt door deze derde partijen. 
5. Jij bent bekend met mijn stijl en begrijpt dat ik zelf 
creatieve en technische keuzes maak tijdens de uitvoering 
van de opdracht. Een verschil in smaak is geen reden voor 
een klacht en is ook geen tekortkoming.  
6. De toepassing van artikel 6:76 van  het Burgerlijk 
Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.  
7. De beperkingen van mijn aansprakelijkheid vervallen 
indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan 
mijn zijde. 
8. Iedere vordering en / of claim, verjaart jegens mij binnen 
12 maanden nadat de opdracht tot een einde is gekomen. 
 
Artikel 13 - Vrijwaring 
1. Je bent gehouden om mij te vrijwaren en schadeloos te 
stellen voor alle aanspraken van derden, van welke aard 
en uit welke hoofde dan ook, die verband houden met de 
uitvoering van de opdracht, behoudens het geval van 
opzet of grove schuld aan mijn zijde. 
 
Artikel 14 - Je hebt een klacht 
1. Jij bent gehouden om het eindresultaat onmiddellijk na 
oplevering te onderzoeken.  
2. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen zo 
snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na 
ontdekking schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan mij. 
3. Een klacht over werkzaamheden die op een locatie 
worden uitgevoerd waar jij aanwezig bent, dient op de dag 
zelf te worden vermeld, zodat ik waar mogelijk meteen kan 
reageren.  
4. Een klacht over de factuur dient je schriftelijk en binnen 
een termijn van 14 werkdagen na de factuurdatum aan mij 
te melden.  
5. Ik zal binnen 14 werkdagen reageren en met een 
passende oplossing proberen te komen.  
6. Heb je een klacht? Dan zal je alsnog de factuur moeten 
voldoen.  
 
Artikel 15 - Mijn auteursrecht, jouw 
gebruiksrecht 
1. Het intellectueel eigendom (auteursrecht, modelrecht, 
merkenrecht, enzovoorts) op de door mij gebruikte en 
ontwikkelde video’s, teksten, illustraties, foto’s en andere 
creaties, ligt bij Ivo Vrancken | Beeldmakers of zijn 
licentiegevers. Ook nadat jij hebt betaald, blijft dit dus 
gewoon mijn intellectueel eigendom. Jij krijgt van mij een 
gebruiksrecht om mijn creatie(s) te mogen gebruiken. Aan 
dit gebruik zijn bepaalde regels verbonden. In dit artikel 
kan je daar meer over lezen. Wil jij liever dat ik mijn 
auteursrechten op de creatie(s) aan jou overdraag? Dan is 
dit in overleg mogelijk tegen een aanvullende vergoeding.  
2. Je krijgt pas een gebruiksrecht op het moment dat jij aan 
al jouw (betalings-)verplichtingen hebt voldaan. 
3. Je mag een creatie (zoals een video) uitsluitend 
gebruiken voor jouw eigen bedrijf of organisatie, en alleen 
voor het beoogde gebruik. Voor elk ander gebruik van de 
creatie, moet een aanvullende overeenkomst worden 
gesloten.  
 
Voorbeeld: heb ik voor jouw bedrijf een video gemaakt? 
Dan mag deze alleen door jouw bedrijf worden gebruikt. 
Het is niet de bedoeling dat je deze video aan derden 
verkoopt of op andere wijze(n) aan anderen ter beschikking 
stelt.  
 
4. Tenzij we anders zijn overeengekomen, is jouw 
gebruiksrecht niet-overdraagbaar en niet-
sublicentieerbaar.  
5. Je dient mijn persoonlijkheidsrechten (waaronder mijn 
recht op naamsvermelding) te respecteren. Dit betekent, 
bijvoorbeeld, dat je een illustratie niet zomaar mag 
bewerken, zonder mijn schriftelijke voorafgaande 
toestemming en jij mijn naam moet vermelden. 
6. Gebruik je mijn creatie(s) op een manier die niet is 
toegestaan? Dan is er sprake van een inbreuk op mijn 
auteursrecht. Ik lijd hierdoor schade. Elk gebruik van mijn 
creatie(s) dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd 
als een inbreuk op mijn auteursrecht. Wat bedoel ik nou 

precies met “gebruik dat niet is overeengekomen”? 
Hiermee wordt in ieder geval verstaan: ieder hergebruik 
zonder toestemming, maar ook publicatie zonder 
naamsvermelding of verminking (of aantasting) van de 
creatie. Indien jij inbreuk hebt gemaakt op mijn 
auteursrecht en / of mijn persoonlijkheidsrechten, ben jij 
een direct opeisbare boete verschuldigd van €1.000 per 
inbreukmakende handeling. Daarnaast heb ik nog steeds 
het recht om ook mijn daadwerkelijk geleden schade te 
vorderen en / of andere (rechts-)maatregelen te treffen. Het 
betalen van de boete en / of schadevergoeding, geeft jou 
trouwens geen recht op verder gebruik van mijn creatie.  
7. Zonder mijn toestemming is het jou niet toegestaan om 
een creatie van mij in te zenden voor wedstrijden of 
publicaties.  
8. Ik wil graag met een gerust hart aan de opdracht 
kunnen beginnen. Bij de uitvoering van de opdracht wordt 
door mij verondersteld dat jij toestemming hebt gekregen 
van elke mogelijke (auteurs)rechthebbende. Jij bent 
gehouden om mij te vrijwaren en schadeloos te stellen voor 
alle aanspraken van deze eventuele 
(auteurs)rechthebbenden. Je begrijpt dat het doen van 
onderzoek naar het bestaan van intellectuele 
eigendomsrechten, waaronder octrooirechten, 
merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of 
portretrechten van derden, niet tot de opdracht behoort.  
9. Twijfel je over het gebruik van de creatie(s)? Neem dan 
vooral contact met mij op. 
 
Artikel 16 - Overmacht 
1. Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat er sprake is 
van overmacht. Als er sprake is van overmacht, hoef ik mijn 
verplichtingen niet na te komen, zonder dat jij recht hebt op 
een vergoeding van schade of (extra) kosten.  
2. Maar wat is overmacht nou precies? Overmacht is elke 
omstandigheid, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen 
invloed kan uitoefenen en waardoor ik mijn verplichten 
redelijkerwijs niet kan nakomen, zoals bij: 
 

● ziekte; 
● stakingen; 
● (internet)storingen, netwerkstoringen; 
● overheidsmaatregelen; 
● quarantainemaatregelen en / of epidemieën;  
● niet of niet-tijdige levering van 

toeleveranciers of andere ingeschakelde 
derden.  

 
Artikel 17 - Wijzigen van mijn voorwaarden 
1. Ik mag mijn algemene voorwaarden op ieder gewenst 
moment wijzigen of aanvullen. Indien het een ingrijpende 
wijziging betreft, stel ik je hiervan natuurlijk schriftelijk op 
de hoogte. Heb je bezwaar tegen een wijziging? Dan dien 
je dit binnen 7 dagen nadat ik je op de hoogte heb gesteld, 
te laten weten. Doe je dit niet? Dan ga ik ervan uit dat je 
akkoord bent.  
 
Artikel 18 - Bevoegde rechter, toepasselijk 
recht 
1. Is er een conflict ontstaan? Dan doen we eerst onze 
uiterste best om samen tot een oplossing te komen, 
desgewenst met behulp van mediation of arbitrage. Indien 
dit echt niet lukt, kunnen we alsnog naar de rechter. De 
rechtbank Midden-Nederland is exclusief bevoegd om van 
ons conflict kennis te nemen. 
2. Op onze overeenkomsten en deze algemene 
voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
 
Artikel 19 - Tot slot 
1. Ik mag mijn rechten overdragen aan anderen. Jij mag dat 
pas, nadat ik hiervoor mijn schriftelijke toestemming heb 
gegeven. 
2. Mocht de bevoegde rechter van mening zijn dat een 
bepaling uit deze algemene voorwaarden toch niet 
helemaal door de beugel kan (in juridische termen: de 
rechter vernietigt een bepaling of geeft aan dat deze nietig 
is), dan zal de rest van deze algemene voorwaarden 
gewoon geldig blijven. 
3. De overeenkomst wordt enkel ten behoeve van jou 
uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de door mij 
verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, onder 
welke naam of titel dan ook. 
 
Gefeliciteerd, je hebt deze algemene voorwaarden 
helemaal doorgelezen! Best een prestatie, dus daarom 
ontvang je van mij, voor deze ene keer, een boekenbon. 
Kun je wat gezelligers lezen. Dit hoef je alleen even aan mij 
door te geven en dan zorg ik ervoor dat het in orde komt.  
 


