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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 50 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).  

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  
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Productie (zoals genoemd in artikel 4) schriftelijk aan 
opdrachtnemer aan te geven.  

6.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding 
betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere 
rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de 
Productie te verwijderen of te wijzigen. Wijzigingen zijn alleen 
mogelijk na schriftelijke overeenstemming hierover met 
opdrachtnemer. 

6.4 Producties worden 2 jaar na datum van oplevering aan 
opdrachtgever bewaard door opdrachtnemer. Daarna zal al het 
materiaal verwijderd worden. 

   
Artikel 7 - Aansprakelijkheid 
7.1  Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als 

fatale termijnen. Door de enkele overschrijding van de 
opgegeven levertijden raakt opdrachtnemer derhalve niet van 
rechtswege in verzuim. Bij niet tijdige levering dient 
opdrachtnemer derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden 
gesteld vooraleer opdrachtgever tot ontbinding van de 
desbetreffende overeenkomst kan overgaan. 

7.2 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor 
een ‘tegenvallend resultaat’, welk tegenvallend resultaat het 
gevolg is van persoonlijke smaak en/of andere subjectieve 
beoordelingsgronden van opdrachtgever. 

7.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade als 
gevolg van niet tijdige, onjuiste of onvolledige instructies van 
opdrachtgever. 

7.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade als 
gevolg van niet tijdige terbeschikkingstelling van door  
opdrachtgever ter beschikking te stellen materialen of locaties 
of de gebrekkige kwaliteit daarvan. 

7.5 Elke eventuele schadevergoedingsplicht van opdrachtnemer is 
beperkt tot het in de offerte opgenomen factuurbedrag ex btw. 
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte en/of 
gevolgschade, daaronder begrepen gederfde inkomsten, van 
opdrachtgever en/of derden, ontstaan tijdens montage of op 
locatie tijdens opnamen.  

 
Artikel 8 - Duur van de overeenkomst 
8.1 Deze overeenkomst betreft een opdracht van bepaalde tijd, 

welke als voltooid is te beschouwen als de Productie definitief 
is geworden in overeenstemming met artikel 4. 

8.2 Opdrachtgever kan een eenmaal verstrekte opdracht annuleren 
tot 48 uur (waarbij geldt dat alle uren op werkdagen moeten 
zijn gelegen) voor aanvang van de vervaardiging van de 
Productie. In dat geval is opdrachtgever slechts de reeds door 
opdrachtnemer gemaakte productionele en redactionele kosten 
verschuldigd. In geval van annulering later dan 48 uur voor 
aanvang van de vervaardiging van de Productie, is 
opdrachtgever de overeengekomen vergoeding verschuldigd, 
verminderd met eventueel nog niet gemaakte kosten.  

8.3 Elke van beide partijen heeft het recht de overeenkomst 
eenzijdig en tussentijds te beëindigen, zonder inachtneming 
van enige opzegtermijn, door middel van een aangetekende 
brief indien: 
- de andere partij haar verplichtingen uit hoofde van de 

overeenkomst niet, niet-behoorlijk of niet tijdig is 
nagekomen, ook niet nadat haar daartoe per 
aangetekende brief een termijn voor de nakoming van 21 
dagen is gesteld; 

- de andere partij in staat van faillissement wordt 
verklaard, dan wel in surséance van betaling komt te 
verkeren. 

Één en ander onverminderd het recht van de andere partij 
schadevergoeding te eisen.                         

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Artikel 9 - Gebruik van de Productie 
9.1 Tenzij opdrachtgever de auteursrechten op de Productie koopt, 

verkrijgt hij een licentie strekkende tot het overeengekomen 
gebruik van de Productie. Opdrachtgever is zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer 
niet gerechtigd (afzonderlijke beelden van) de Productie ruimer 
te (laten) gebruiken. Hetzelfde geldt bij de wens tot overdracht 
of sublicentiëring aan derden. Opdrachtnemer kan financiële 
voorwaarden verbinden aan het toestaan van dit soort gebruik.  

9.2 Wijziging op aanpassing van de Productie is specifiek 
voorbehouden aan opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft altijd  
de voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer 
nodig om tot wijziging of aanpassing van de Productie over te 
gaan. Meestal zal hiervoor een bedrag van 30% van de opname 
kosten in rekening worden gebracht door opdrachtnemer aan 
opdrachtgever. Wijziging of aanpassing van de Productie door 
opdrachtgever leidt er niet toe dat opdrachtgever 
(mede)auteursrechthebbende op de productie wordt.  

9.3 Opdrachtnemer zal, gedurende een periode van 2 jaar na 
opnamedatum, de beelden bewaren op een externe harde schijf 
op kantoor van opdrachtnemer. Na deze 2 jaar zal het 
materiaal vernietigd worden. Indien opdrachtgever wenst dat 
het materiaal langer bewaard blijft, zal opdrachtgever een 
externe harde schijf aan opdrachtnemer overhandigen zodat 
opdrachtnemer het materiaal voor opdrachtgever kan 
overzetten op de externe harde schijf van de opdrachtgever. 
Mocht opdrachtgever het materiaal niet alleen archiveren, maar 
ook commercieel gaan gebruiken, dan dient hiervoor een 
afkoopvergoeding aan opdrachtnemer betaald te worden (dit 
bedraagt 30% van de opnamekosten). 

 
Artikel 10 - Overmacht 
10.1 Indien de aanlevering van een Productie een vertraging oploopt 

van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht van 
opdrachtnemer, is ieder der partijen gerechtigd de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke 
tussenkomst en zonder in gebrekenstelling te ontbinden, 
zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot enige vergoeding 
van schade, directe en indirecte schade dan wel gevolgschade, 
welke de wederpartij door een dergelijke ontbinding 
ondervindt c.q. zal ondervinden. Opdrachtnemer is gerechtigd 
eventueel reeds vóór het intreden van de overmacht situatie 
verrichte activiteiten pro rata in rekening te brengen conform 
de in de offerte vermelde tarieven. 

10.2 Onder overmacht wordt onder andere verstaan: niet 
functionerende apparatuur, vertragingen door buitengewone 
verkeershinder en ziekte van meer dan 50% van het personeel 
van opdrachtnemer en/of door opdrachtnemer ingeschakelde 
derden. 

10.3 De levertijd wordt opgeschort gedurende de periode gedurende 
welke opdrachtnemer door overmacht is verhinderd aan haar 
verplichtingen te voldoen. 

 
Artikel 11 - Overdracht derden 
Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
opdrachtnemer is opdrachtgever niet gerechtigd de uit de overeenkomst 
voortvloeiende rechten en plichten over te dragen aan derden. 
 
Artikel 12  - Geschillenbeslechting 
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Geschillen zullen worden beslecht door het bevoegde gerecht van het 
arrondissement waarin de vestiging van opdrachtnemer gelegen is. 
 
Opdrachtgever dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van een opdracht de 
offerte/kosten goed te keuren. Bij gebreke van een tijdige bevestiging zal 
de opdracht automatisch geen doorgang kunnen vinden en worden 
geannuleerd. 


