
Algemene voorwaarden 

 

 
 
Artikel 1 - Algemeen 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
Opdrachtgever:  de partij die aan FREQUIN opdracht geeft 

om een audio- en/of visuele productie te 
maken. 

Opdrachtnemer:  FREQUIN als uitvoerende  partij van de 
opdracht.  

Productie:  het eindproduct zoals dat door de 
opdrachtnemer aan de opdrachtgever 
wordt opgeleverd.  

  
Artikel 2 - Toepasselijkheid 
Algemene voorwaarden FREQUIN 
Op alle offertes, aanvragen voor offertes, orders, orderbevestigingen en 
overeenkomsten, betreffende één of meer Producties waarbij FREQUIN als 
opdrachtnemer optreedt zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van 
toepassing met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van 
opdrachtgever.  
  
Artikel 3  - Uitvoering van de overeenkomst 
3.1 Op opdrachtnemer rust een inspanningsverplichting om de 

Productie te vervaardigen conform de eisen van goed en 
deugdelijk vakmanschap. 

3.2 Opdrachtgever zal opdrachtnemer tijdig alle voor een 
behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en 
noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle 
medewerking verlenen en zo duidelijk mogelijk aan 
opdrachtnemer aangeven wat het beoogde eindresultaat van 
opdrachtgever is. 

3.3 Opdrachtnemer heeft het recht om alles wat bij een opdracht 
niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en 
creatief inzicht uit te voeren.  

3.4 Indien opnamen voor het maken van of anderszins de 
vervaardiging van een Productie op locatie opdrachtgever dient 
plaats  te vinden, draagt opdrachtgever zorg voor een 
voldoende uitgeruste locatie. 

3.5 Indien is overeengekomen dat opdrachtgever materialen of 
gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen aan 
opdrachtnemer, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren 
van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. 

3.6 Indien de voortgang van de Productie wordt belemmerd door 
het niet tijdig, onvolledig of onduidelijk aangeven van 
instructies of ter beschikking stellen van materialen door 
opdrachtgever, ongeacht de oorzaak daarvan, worden de 
overeengekomen levertijden zo mogelijk dienovereenkomstig 
gewijzigd. Indien wijziging van de overeengekomen levertijden 
niet mogelijk is, is opdrachtnemer gerechtigd reeds gemaakte 
uren te factureren aan opdrachtnemer en de desbetreffende 
(partieel) overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is 
gehouden de directe, indirecte en/of gevolgschade die 
opdrachtnemer ondervindt ten gevolge van vorenbedoelde 
ontbinding te vergoeden.  

3.7 Indien op verzoek van opdrachtgever extra activiteiten worden 
verricht, is opdrachtnemer gerechtigd deze door te rekenen aan 
opdrachtgever tegen de in de offerte vermelde tarieven, of, 
indien separaat schriftelijk overeengekomen, conform de 
overeengekomen kosten.  

3.8 Opdrachtnemer is gerechtigd derden in te schakelen voor de 
uitvoering van deze overeenkomst. 

 
Artikel 4 - Beoordeling Productie 
4.1  Opdrachtnemer stelt de Productie aan opdrachtgever ter 

beschikking conform de in de offerte aangegeven 
aanleverwijze. Opdrachtnemer kan niet instaan voor de 
eventuele non comptabiliteit van digitaal aangeleverde 
bestanden met de apparatuur van opdrachtgever. 

4.2  Opdrachtgever kan binnen 10 werkdagen na ontvangst van de 
Productie zijn eventuele gewenste aanpassingen doorgeven.  
Indien dit aanpassingen van ondergeschikte aard zijn, zal 
opdrachtnemer deze kosteloos uitvoeren. Na een aanpassing 
door opdrachtnemer, kan opdrachtgever wederom binnen 10  
 

 
 
werkdagen zijn gewenste aanpassingen doorgeven. 
Opdrachtgever kan maximaal 2 maal aanpassingen als bedoeld 
in dit artikel doorgeven. Opdrachtgever kan geen aanpassingen 
doorgeven op aspecten die reeds bij het verstrekken van de 
opdracht bekend worden, zoals te gebruiken muziek. Dergelijke 
aanpassingen worden beschouwd als nieuwe opdrachten. 

4.3 Indien opdrachtgever meer aanpassingen dan als bedoeld in 
artikel 4.2 en/of materiële wijzigingen wenst, is opdrachtnemer 
gerechtigd hiervoor meerwerk te rekenen conform artikel 3.7. 
Het is ter discretionaire beoordeling van opdrachtnemer of 
gewenste aanpassingen een materieel karakter hebben en/of 
“nieuw” zijn. 

4.4 Indien opdrachtnemer na 10 werkdagen na toezending van de 
Productie niets van opdrachtgever heeft vernomen, wordt de 
Productie geacht te zijn goed gekeurd door opdrachtnemer en 
is deze definitief geworden. Eventuele door opdrachtgever 
alsnog verlangde wijzigingen worden als meerwerk beschouwd 
en dienovereenkomstig in rekening gebracht. 

 
Artikel 5 - Prijzen en betalingen 
5.1 Bepaalde kosten kunnen van de in de offerte opgenomen prijs 

uitgezonderd zijn. Dit is telkens aangegeven onder een kopje 
“Exclusief” op de offerte.  

5.2 Opdrachtnemer is gerechtigd gedeeltelijke of volledige 
vooruitbetaling te verlangen. 

5.3 Reis- en verblijfskosten zijn niet opgenomen in de offerte. 
Opdrachtnemer zal reiskosten in rekening brengen ter hoogte 
van 35 cent per kilometer. Indien andere reiskosten moeten 
worden gemaakt dan binnenlandse kilometers over de weg 
danwel overnachtingskosten als verblijfskosten, zullen deze 
vooraf geoffreerd worden. 

5.4 Tarieven voor halve opnamedagen bedragen 75% van het tarief 
van hele opnamedagen. 

5.5 Indien in een visuele Productie gebruik wordt gemaakt van 
auteursrechtelijk beschermde muziek, dient een vergoeding 
voor dit gebruik te worden betaald aan Buma/Stemra. De 
hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld door 
Buma/Stemra. Deze kosten zijn niet opgenomen in de offerte 
maar worden als additionele kosten doorberekend aan de 
opdrachtgever.  

5.6 De betalingstermijn van facturen bedraagt 15 dagen.  
5.7 Indien opdrachtgever verschuldigde bedragen niet binnen de 

overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtnemer, zonder 
dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande 
bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn. Indien 
opdrachtnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering 
te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in 
welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale 
bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding  

   van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle 
kosten berekend door eventueel ingeschakelde juristen en/of 
advocaten, naast de in rechte vastgestelde kosten, verband 
houdende met de inning van deze vordering of van 
rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt 
bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.  

5.8 Indien opdrachtnemer in gebreke blijft met enige betaling, is 
opdrachtgever gerechtigd afgifte van de Productie op te 
schorten.  

  
Artikel 6 - Intellectuele eigendom 
6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtnemer 

vervaardigde Producties, inclusief voorbereidend materiaal, 
berusten uitsluitend bij opdrachtnemer. Opdrachtgever 
verkrijgt tegen betaling een licentie voor het afgesproken 
gebruik (zie artikel 9). Opdrachtgever kan er ook voor kiezen 
de auteursrechten op de Productie tegen betaling te verkrijgen. 

6.2  Opdrachtnemer kan (delen van) een Productie voor eigen 
publiciteitsdoeleinden gebruiken, waaronder maar niet beperkt 
tot publicatie op de website en social media. Indien 
opdrachtgever hier gemotiveerd bezwaar tegen heeft, dient 
opdrachtgever dit uiterlijk bij het definitief worden van de  

 


