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Artikel 1: Algemeen

1.

2.

3.

4.

5.

Op alle door en of aan ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten
overeenkomsten, evenals de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met
ons, zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.
Afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk
overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging
daarvan door ons aan wederpartij.
Onder "wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon die
met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te
sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),
rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
De door wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet
in strijd met deze voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden altijd
voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.
Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan degene in wiens
opdracht en voor wiens rekening de multimedia of digitale filmproductie wordt
vervaardigd.

Artikel 2: Aanbiedingen

1.

2.

3.

Tenzij anders overeengekomen zijn door ons aan wederpartij gedane aanbiedingen
vrijblijvend. Indien geen termijn is aangegeven, zijn door ons gedane aanbiedingen
14 dagen geldig. Aanvaardingen dienen schriftelijk te geschieden.
Gegevens door DFC verstrekt via haar websites, in de vorm van drukwerken,
brochures etc., zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden zonder voorafgaand
bericht van DFC niet als offerte. DFC is niet verplicht detailgegevens te verstrekken
tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de aangeboden / getoonde en / of
gedemonstreerde materialen / gegevens, in de meest ruime zin blijven volledig
voorbehouden.

Artikel 3: Overeenkomsten

1.

2.

3.

De overeenkomst komt tot stand door verzending van de schriftelijke bevestiging
door ons aan wederpartij dat de opdracht aanvaard is. Bij gebreke van schriftelijke
bevestiging, blijkt totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoering geven
door ons aan de gegeven opdracht. De factuur wordt in dit geval tevens als de
opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en
volledig weer te geven. Over het in dit artikel gestelde, is onze administratie
beslissend.
Schriftelijke bevestigingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel kunnen slechts
rechtsgeldig geschieden door een statutair bevoegde vertegenwoordiger van ons, dan
wel door de daartoe bijzondere gevolmachtigde.
DFC is bevoegd om, -indien wij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk achten- voor een
juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht, anderen in te schakelen, waarvan de
kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend, conform onze verstrekte
prijsopgaven. Zo mogelijk en /of zo nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij
overleg plegen.
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Artikel 4: Prijzen en tarieven

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Alle prijzen en tarieven zijn in Euro en zijn exclusief B.T.W en andere heffingen
welke door de overheid worden opgelegd op het moment van order acceptatie.
Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op levering af ons bedrijf of opslagplaats.
Alle prijzen en tarieven zijn exclusief de kosten van installatie van software zowel als
hardware, inbedrijfstelling of demonstraties, tenzij DFC deze kosten niet genoemd
heeft.
Alle prijzen van goederen zijn exclusief kosten van verpakking, transport en
verzekering.
Bijzondere extra inklaringskosten en /of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen
en zijn voor rekening van wederpartij, tenzij DFC deze kosten niet genoemd heeft.
In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijsbepalende
factoren zoals inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten
e.d. na aanbiedingen c.q. totstandkoming van de overeenkomst, zijn wij gerechtigd
de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, e.e.a. voor zover zulks
niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor ons al dan niet
voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Aankondiging van
de verhoging vindt plaats minstens drie maanden voorafgaand aan de verhoging.
Prijsverhogingen op grond van één van de voorgaande leden, geeft wederpartij niet
het recht de overeenkomst te ontbinden.
Bij levering in termijnen zijn wij gerechtigd in termijnen te factureren. Elke van ons
uitgaande termijnfactuur zal op basis van de gewijzigde prijsbepalende factoren
worden aangepast.

Artikel 5: Facturering

1.

2.

3.

4.
5.

Facturering geschiedt tegen de geldende prijzen op het moment van ontvangst van
bestelling / opdracht, verminderd met een eventuele door DFC schriftelijk
vastgestelde korting.
Voor overeenkomsten voor uit te voeren werkzaamheden en / of te leveren diensten
waarvoor een vaste prijs geldt, geschiedt facturering en betaling zoals vastgelegd in
de betreffende overeenkomst.
De vastgelegde termijnen worden in rekening gebracht op basis van de te verrichten
werkzaamheden of te leveren diensten, vermeerderd met voor rekening en risico van
wederpartij komende kosten, tenzij partijen overeenkomen om aan het einde van de
opdracht tot definitieve afrekening over te gaan.
Voor opdrachten op basis van een uurtarief wordt per maand, of per kwartaal een
overzicht op factuur aan wederpartij verzonden.
Op orders met een totaal netto orderbedrag exclusief B.T.W. van minder dan
€ 175,00 wordt € 17,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 6: Betaling

1.
2.
3.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van de door DFC te leveren
diensten en producten te geschieden bij vooruitbetaling.
Wederpartij is niet gerechtigd tot korting of schuldvergelijking, tenzij dit
uitdrukkelijk en schriftelijk door DFC is toegestaan.
DFC is altijd gerechtigd om een naar haar oordeel voldoende zekerheid van
wederpartij te verlangen, tot nakoming van de betalingsverplichting, voordat tot
levering over te gaan of voort te gaan met leveren. Indien en zolang wederpartij in
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4.

5.

dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is DFC gerechtigd de
uitvoering van haar verplichtingen op te schorten c.q. de overeenkomst als
ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op schadevergoeding.
Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen
termijn is voldaan, is wederpartij, zonder dat sommatie of voorafgaande
ingebrekestelling vereist is, in gebreke en is wederpartij vanaf de factuurdatum aan
DFC een rente verschuldigd van 1,5% per (gedeelte van een) maand over het totale
nog openstaande bedrag, onverminderd de overige aan DFC toekomende rechten.
Wanneer DFC een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter
incasso geeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, daarmee verband
houdend, voor rekening van wederpartij. Voor de buitengerechtelijke kosten is
wederpartij minimaal 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de reeds
verschuldigde rente aan ons verschuldigd, met een absoluut minimum van € 300,00
exclusief B.T.W.

Artikel 7: Risico-overgang

Het risico van de door ons aan wederpartij respectievelijk bij wederpartij te leveren
respectievelijk te plaatsen zaken / goederen, gaat op wederpartij over op het moment dat
de zaken / goederen het bedrijfspand / magazijn waar de zaken zijn opgeslagen, hebben
verlaten.
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

1.

2.

3.

4.

5.

Alle door ons aan wederpartij te leveren en geleverde zaken (materieel en
immaterieel) blijven ons eigendom totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen
tegenover ons ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige
leveranties, ter zake door ons verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden,
alsmede ter zake de vorderingen van ons jegens wederpartij wegens tekortschieten
door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens ons, heeft voldaan.
Wederpartij is verplicht om DFC onmiddellijk mededeling te doen van aanspraken
op of pogingen van derden om de zaken die ons eigendom zijn in hun macht te
krijgen c.q. zich daarop te verhalen. Wederpartij is gehouden om zijnerzijds alles te
doen om onze eigendoms- of vorderingsrechten te beschermen.
Bij niet nakoming door wederpartij van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen
c.q. bij overtredingen van het bepaalde in lid 3, zijn wij gerechtigd om na
ingebrekestelling doch zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is, de zaken die op
grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins - nog - ons eigendom zijn, terug
te nemen. Wederpartij is gehouden om ons de plaats aan te wijzen waar de zaken
zich bevinden, de zaken als ons eigendom te identificeren, en verleent ons reeds nu
vooralsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te - laten betreden ten einde de zaken terug te nemen.
Tot op het tijdstip waarop wederpartij aan zijn betalings- en overige verplichtingen
tegenover DFC heeft voldaan, is hij niet gerechtigd om zonder toestemming van DFC
te beschikken en gebruik te maken van de door DFC opgestelde programma's en
andere uitkomsten van de door DFC verrichte werkzaamheden, en behoudt DFC zich
het recht voor om reeds opgeleverde programmatuur te blokkeren, zodat deze niet
kan worden gebruikt.
Indien wederpartij tegenover DFC in gebreke is, zal hij gehouden zijn om binnen 48
uur nadat hij daartoe schriftelijk door DFC is gesommeerd, de programma's en
andere uitkomsten van de werkzaamheden van DFC aan DFC ter hand stellen, bij
gebreke waarvan hij een direct opeisbare boete van € 15.000,00 verbeurt voor iedere
dag dat hij hiermede in gebreke blijft en / of van de programma's en andere
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6.

7.

uitkomsten gebruik blijft maken.
DFC behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking
tot de door haar verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen,
tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken voor.
Wederpartij zal zich onthouden van het verhuren van software en deze niet bruikleen
afstaan noch de software kopiëren veranderen of reproduceren. Wederpartij zal een
zelfde verplichting aan tussenpersonen en afnemers opleggen.

Artikel 9: Leveren, montage, configureren en installatie

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Wederpartij is verplicht de door ons aan hem aangeboden zaken / software in
ontvangst te nemen.
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd na (gedeeltelijke) ingebruikname en
aanbieding van de vertoningsgerede software. Wederpartij kan zijn goedkeuring niet
weigeren op grond van kleine gebreken of tekortkomingen, die door ons worden
hersteld binnen redelijke termijn.
Indien na een finale acceptatietest van de door DFC vervaardigde multimedia
software de opdrachtgever op grond van kleine gebreken besluit om voor hem
moverende redenen de software niet in gebruik te nemen, is de opdrachtgever alsnog
gehouden om de werkzaamheden van DFC ter zake van de productie onmiddellijk te
voldoen op factuur, en indien de werkzaamheden nog niet zijn voldaan op factuur
deze terstond voldoen.
Levering van zaken geschiedt af fabriek of af ons bedrijf / opslagruimte, dan wel van
derden, en is exclusief installatie- en begeleidingskosten. De wijze van transport,
verzending en verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de
wederpartij aan ons is verstrekt, door ons bepaald.
Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/ de verzending,
worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten
daarvan te zullen dragen.
Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor de rekening en risico
van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op de
vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle
vervoerschade voor rekening en risico van de afzender zijn.
DFC is gerechtigd bestellingen niet te honoreren wegens overschrijding van
kredietlimieten, of omdat ongebruikelijk grote aantallen producten worden besteld of
onredelijke levertijden worden verlangd of omdat naar het oordeel van DFC het
betalingsgedrag van wederpartij hiertoe aanleiding geeft.
Indien DFC wederpartij heeft meegedeeld dat de zaken ter afhaling of voor transport
gereed staan en wederpartij weigert de zaken op te halen of af te nemen, gaat het
risico voor de zaken op dat moment op wederpartij over. De kosten van opslag zijn
dan voor wederpartij.
Opgegeven leverings- en /of installatietermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale
termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het tijdvak
daarbinnen c.q. het tijdstip waarop DFC de overeengekomen werkzaamheden of de
overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is mede vastgelegd in de
verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden na
de aanvaarding van de opdracht niet (zullen) wijzigen.
Indien een dergelijke wijziging van omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid
daarvan plaatsvindt, waardoor vertraging wordt veroorzaakt, wordt het
overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven.
De levertijd gaat eerst in, nadat de overeenkomst tot stand gekomen is, alle voor de
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

aanvang van de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens in bezit van DFC zijn en
een eventuele betaling, voor zover deze bij het sluiten van de overeenkomst behoort
te geschieden, is verricht.
Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is
DFC gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden en / of levering die tot een
volgende fase behoren uit te stellen, totdat wederpartij de voltooiing van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële
verplichtingen inzake die voorafgaande fase heeft voldaan.
Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- en / of testwerkzaamheden
benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter
beschikking staan van DFC, worden de werkzaamheden geacht door wederpartij te
zijn aanvaard.
Slechts indien een (op)leveringstermijn uitdrukkelijk schriftelijk als bindend is
overeengekomen, is wederpartij gerechtigd schadevergoeding en / of ontbinding van
de overeenkomst te vorderen, indien DFC niet binnen deze termijn de zaken heeft
geleverd c.q. de installatie heeft opgeleverd, doch niet dan nadat wederpartij DFC
per aangetekend schrijven nog een redelijk termijn van 14 dagen heeft gegund om
alsnog haar verplichtingen na te komen.
Retourzendingen zullen alleen worden geaccepteerd indien de zaken zijn voorzien
van een door DFC voor dit doel verstrekt retourdocument. Niet van een zodanig
retourdocument voorziene zaken zullen door DFC op kosten van wederpartij worden
teruggestuurd.
Wederpartij is persoonlijk verantwoordelijk voor uitspraken betreffende levertijden,
aantallen, speciale aanpassingen, aansluitmogelijkheden en geschiktheid van de
producten voor bepaalde toepassingen, tenzij een en ander uitdrukkelijk schriftelijk
wordt bevestigd door DFC.
Indien levering onder rembours geschiedt op uitdrukkelijk verzoek van wederpartij,
komen de rembourskosten volledig ten laste van wederpartij.
Wederpartij kan geen aanspraken maken op support service en /of ondersteuning
van DFC in welke vorm dan ook, tenzij wederpartij hiertoe ter zake dienende serviceen /of support overeenkomst(en) met DFC heeft afgesloten.

Artikel 10: Uitvoering werkzaamheden

1.

2.

3.

4.

De werktijden van het personeel van DFC zullen zoveel mogelijk worden aangepast
aan de bij wederpartij geldende werktijden, voor zover deze zijn gelegen tussen 9.00
en 18.00 uur.
Voor opdrachten voor het uitvoeren van werkzaamheden en /of het verlenen van
diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats waar en de werktijd waarop
de werkzaamheden voor het uitvoeren van de opdracht verricht worden, steeds door
DFC bepaald.
Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de in de lid 2 genoemde plaats steeds
door wederpartij worden bepaald, bij gebreke waarvan deze door DFC worden
bepaald.
Bij opdrachten op basis van uurtarief kan in onderling overleg ook buiten de in lid 1
vermelde werktijden door personeel van DFC worden gewerkt. In dat geval wordt
het uurtarief met de navolgende tarieven verhoogd:
met 50% voor overuren op werkdagen, met 100% voor overuren op zaterdagen, zonen feestdagen.
De door personeel van DFC bij uitvoering van de opdracht gemaakte reis- en
verblijfkosten komen voor rekening van wederpartij, tenzij anders is
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overeengekomen.
Artikel 10a: Multimedia / TV / Film ontwerp en tekst

DFC vervaardigt producties volgens
 het door de opdrachtgever verstrekte ontwerp, dan wel de synopsis, het storyboard,
het scenario en de tekst,
 het door DFC vervaardigde en door de opdrachtgever goedgekeurde ontwerp, de
synopsis, het storyboard, het scenario en de tekst en,
 de schriftelijke aanwijzingen van de opdrachtgever.
Artikel 10b: Goedkeuring van artiesten, medewerkers en crew door de opdrachtgever

DFC krijgt bij de aanvang van de productie de goedkeuring van de opdrachtgever voor de
keuze van
a)
alle in de productie optredende personen, en / of voice over(s) figuranten, dieren en
/of figuren, “characters” en objecten.
b)
de componist, indien de muziek speciaal voor de multimedia productie wordt
gecomponeerd, de instrumenten of stemmen, waarvoor de compositie geschreven zal
worden, alsmede de uitvoerende kunstenaars of indien bestaande muziek in de
productie wordt toegepast, de compositie en het arrangement daarvan, alsmede al
naargelang deze compositie speciaal voor de multimedia productie wordt
vastgelegd, dan wel van een bestaande registratie wordt gebruik gemaakt, de
uitvoerende kunstenaars dan wel de te gebruiken geluidsdrager.
Ingeval van afkeuring van de keuze van DFC zal, tenzij anders is overeengekomen, de
opdrachtgever binnen veertien dagen DFC schriftelijk daarvan in kennis stellen, bij gebreke
waarvan de goedkeuring geacht wordt te zijn verkregen. Bij afkeuring als hiervoor bedoeld
zal DFC nieuwe voorstellen doen, waarop het bovenstaande evenzo van toepassing is.
Artikel 10c: Overleg met de opdrachtgever in de verschillende stadia van de productie

DFC zal met de opdrachtgever in de voor de productie door DFC vastgestelde volgorde
van production design (Analyse, Definitie, Design, Productie, Implementatie, Onderhoud)
met de opdrachtgever ook overleg plegen over:
a) toepassing van huisstijl, beeldmerk
b) beeldmateriaal
c) tekeningen
d) geografische informatie
e) modellen
f) acteurs
g) voice-over
h) locaties
i) muziek
Artikel 10d: Vertegenwoordiger van de opdrachtgever

Onverminderd het recht van DFC tot rechtstreeks contact, heeft de opdrachtgever het recht
een vertegenwoordiger aan te wijzen. Deze kan desgewenst en voor zover het live-action
onderdelen van de multimedia applicatie of filmproductie betreft, bij alle opnamen van
beelden en van geluiden tegenwoordig zijn voor het plegen van overleg, respectievelijk
voor het namens de opdrachtgever nemen van besluiten, voor zover deze samenhangen
met de inhoud van de multimedia productie.
Indien een dergelijke vertegenwoordiger is aangewezen, zal DFC deze telkens tijdig in
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kennis stellen van tijd en plaats der opnamen. DFC zal de aanwijzingen van de
vertegenwoordiger over de inhoud van de multimedia productie in acht nemen, althans,
zover dit binnen de overeengekomen productiewerkzaamheden om redelijk is. Mocht de
opdrachtgever zich niet bij de productiewerkzaamheden laten vertegenwoordigen, dan is
hij gehouden de eventueel door DFC te nemen beslissingen aangaande de inhoud van de
opnames te accepteren, behoudens zijn recht om eventueel noodzakelijk geachte
wijzigingen alsnog te doen aanbrengen, dit tegen vergoeding van de redelijkerwijze
daaraan verbonden extra kosten.
Artikel 10e: Goedkeuring door de opdrachtgever

DFC zal voorts aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen:
a)
de audiovisuele onderdelen na voltooiing tijdens het productieproces
b)
applicaties ter acceptatie test
Indien de opdrachtgever het hem voorgelegde geheel of gedeeltelijk mocht afkeuren zal
DFC het met inachtneming van de aanwijzingen van de opdrachtgever wijzigen en
opnieuw ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorleggen. Indien de opdrachtgever niet
binnen 14 dagen schriftelijk aan de producent laat weten of en zo ja welke wijzigingen hij
wenst te zien aangebracht, zal de goedkeuring geacht worden te zijn verkregen. Voor de
eventuele wijzigingen zullen geen extra kosten in rekening worden gebracht, tenzij de
gewenste wijzigingen afwijken van:
 het door de opdrachtgever verstrekte ontwerp, dan wel de synopsis, het storyboard,
het scenario en de tekst,
 door hem of namens hem gegeven aanwijzingen conform artikel 10d of
 een door opdrachtgever in overeenstemming met artikel 10b goedgekeurde keuze.
In deze gevallen is de opdrachtgever gehouden tot een redelijke vergoeding voor extra
werk, meerwerk.
Bij afkeuring door derden van de door de opdrachtgever goedgekeurde multimedia
productie zijn alle daaruit voortvloeiende extra productiekosten betreffende eventuele
wijzigingen volledig voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 10f: Auteursrechten bij opdrachtproductie

De auteursrechten op de opdrachtproductie berusten bij de producer, DFC.
DFC verbindt zich, zonodig bij afzonderlijke akte, bij de aflevering van het
vertoningsgerede product aan de opdrachtgever over te dragen gelijk deze daarbij van
DFC aanneemt het recht om met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10i en 10j
met uitsluiting van ieder ander, te vertonen of te doen vertonen in het overeengekomen
gebied, mits opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan of naar het oordeel van
DFC voldoende zekerheid heeft gesteld.
Alle overige auteursrechten op de productie en op het voor de productie vervaardigde
beeldmateriaal, zullen bij de producent blijven berusten. DFC zal steeds gerechtigd zijn de
productie voor eigen gebruik te bezigen, zo lang dit niet in strijd is met de belangen van de
opdrachtgever (artikel 19).
Over dit laatste zal in geval van twijfel overleg tussen partijen plaatsvinden.
Na betaling van door de opdrachtgever verschuldigde auteursrechten of licentierechten op
beschermde muziek en figuren en afbeeldingen is de multimedia productie één jaar
“rechtenvrij”, ingaande vanaf de datum van oplevering en ingebruikname. Na het
verstrijken van deze periode is de opdrachtgever verplicht repeat-fee aan DFC te betalen.
Dit betreft acteurs, modellen, voice-overs, figuranten en dieren. Betreffende muziek en
grafische afbeeldingen gelden de daarvoor schriftelijk overeengekomen voorwaarden en
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/of rechten. De multimedia productie is daarna wederom voor één jaar uitzendrechtenvrij.
Bij overtreding van het hier bepaalde verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare niet voor
matiging vatbare boete ten gunste van DFC ten bedrage van 125% van de productiekosten
onverminderd het recht tot vordering van de volledige schade.
Tevens is opdrachtgever er zich van bewust dat dan sprake zal zijn van de overtreding van
de auteurswet zowel ten opzichte van DFC als van bij de productie eventueel betrokken
personen of hun eventuele oorspronkelijke auteursrechten. Ingeval boevengenoemde
rechten worden overgedragen aan derden, verbindt opdrachtgever zich bij deze derde, en
zo vervolgens, te bedingen dat DFC’s bij deze Algemene Voorwaarden genoemde rechten
en voorwaarden worden gerespecteerd, zulks op straffe van een opeisbare niet voor
matiging vatbare boete van 125% van de productiekosten van DFC. De opdrachtgever kan
zonder schriftelijke toestemming van producent de rechten niet overdragen aan derden.
Artikel 10g: Auteursrechten bij autonome productie

De auteursrechten op de opdrachtproductie berusten voor autonome producties bij de
producer, DFC.
Artikel 10h: Vertoningsgebied

Zonder nadrukkelijk verzoek wordt de multimedia of digitale filmproductie vervaardigd
voor toepassing in Nederland.
Onder toepassing wordt verstaan openbaarmaking middels de onder de Nederlandse
wetgeving vallende media, en gebruik van dragers op Nederlands grondgebied. Voor
openbaarmaking buiten Nederland is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de
opdrachtgever gehouden een percentage van de productiekosten aan de producent te
betalen: 15% van de productiekosten voor elk land, van Europa, 20% van de
productiekosten voor elk land buiten Europa.
Artikel 10i: Kopieën

De opdrachtgever zal geen opdracht verstrekken voor het vervaardigen van kopieën van
de afgeleverde productie dan door tussenkomst van DFC. Ook zal de opdrachtgever geen
kopieën maken van de afgeleverde productie, dan door tussenkomst van DFC
respectievelijk met haar toestemming.
Artikel 10j: Versies

De opdrachtgever zal geen opdracht verstrekken voor het vervaardigen van anderstalige
versies van de afgeleverde productie of andere beelddragende media, dan door
tussenkomst van DFC, respectievelijk met haar toestemming.
DFC is gehouden medewerking te verlenen aan, respectievelijk toestemming tot het
vervaardigen van versies te verlenen, tenzij, indien het werk door derden zal worden
uitgevoerd, het gevaar bestaat dat door de wijze waarop en door wie de opdrachtgever
deze versies wil laten vervaardigen, afbreuk wordt gedaan aan de technische en/of
artistieke kwaliteiten van de productie en onverminderd het bepaalde bij deze Algemene
Voorwaarden.
Artikel 10k: Gewijzigde samenstelling

DFC is gehouden aan een redelijk verzoek van de opdrachtgever tot wijziging van de
samenstelling van de reeds opgeleverde multimedia of digitale filmproductie te voldoen,
voor zover de verlangde wijzigingen niet in strijd kunnen worden geacht met zijn goede
naam en reputatie als producent onder nader overeen te komen voorwaarden, zoals de
vergoeding van kosten door de opdrachtgever.
Artikel 10l: Wijzigingen na overdracht

Na overdracht van het recht tot openbaarmaking /vertoning en met inachtneming van het
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bij de overeenkomst, respectievelijk akte, en deze voorwaarden bepaalde, in het bijzonder
de artikelen 10f en 10k, zal de opdrachtgever conform het hier en in artikel 25 van de
Auteurswet van 1912 bepaalde, geen enkele wijziging mogen aanbrengen in de
samenstelling van de productie noch de productie of gedeelten daarvan mogen verwerken
of doen verwerken in andere producties zonder toestemming van DFC. Dit geldt eveneens
voor gedeeltelijk gebruik van de productie in TV-programma’s, of voor verwerking op
andere beeld- en geluiddragende media.
Deze toestemming zal dus ook na de overdracht van de openbaarmakings-/
vertoningsrechten door de opdrachtgever aan derden vereist zijn.
Tot de multimedia productie en digitale filmproductie worden ten deze geacht te behoren
de aankondiging van producent en medewerkers, de zogenaamde “credits”.
Artikel 10m: Afkeuring door keurende instanties

DFC staat niet in voor goedkeuring van de multimedia of digitale filmproductie door
instanties die in het leven geroepen mochten worden / zijn ter beoordeling van bioscoopof televisiefilms, DVD's of breedbandapplicaties wat betreft inhoud.
Wel zal DFC ervoor zorgen dat wordt voldaan aan technische eisen, opgesteld en
desnoods beoordeeld door die instantie(s), waarover contractspartijen van tevoren
overeenstemming hebben bereikt en de voorwaarden waaronder.
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Artikel 11. Medewerking opdrachtgever

1.

2.

3.

4.

Wederpartij zal DFC steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen
verschaffen welke DFC noodzakelijk of nuttig acht, om de opgedragen
werkzaamheden of levering te kunnen verrichten.
Wederpartij zal zelfstandig optreden en niet als vertegenwoordiger of agent van
DFC. In het bijzonder is wederpartij niet gemachtigd om op enigerlei wijze garanties
te geven of andere verplichtingen aan te gaan uit naam van DFC, tenzij hij daartoe uit
hoofde van enige overeenkomst is verplicht of uitdrukkelijk gerechtigd.
Indien is overeengekomen dat wederpartij aan DFC apparatuur, materialen,
informatiedragers en / of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze
voldoen aan de specificaties die DFC aan wederpartij ter kennis brengt. DFC behoudt
het recht om toegeleverde apparatuur, materialen, informatiedragers en / of gegevens
op informatiedragers, welke door opdrachtgever wordt / worden aangeleverd, als
onbruikbaar aan te merken voor een beoogde toepassing. Opdrachtgever /
wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de consequenties.
Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de ruimte waar DFC haar
werkzaamheden verricht, waar de controle- of testwerkzaamheden moeten
plaatsvinden en / of waar de (op)geleverde zaken, waarop garantieverplichtingen
betrekking hebben zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de
daaraan door DFC te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid,
stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen, en dat deze vereisten bij
voortduring in stand gehouden worden.

Artikel 12: Meerwerk, extra werk en wijzigingen

1.

2.

3.

4.

5.

Hoewel DFC een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen en
aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en / of leveringen steeds
welwillend zal overwegen, is DFC tot een dergelijke instemming op geen enkele
wijze verplicht. Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk
worden gegeven.
Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en / of
extra leveringen door DFC plaatsvindt, zullen die door DFC volgens de dan
geldende tarieven aan wederpartij in rekening worden gebracht.
Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden of
leveringen leidt tot minderwerk en / of minderleveringen, kan dat weliswaar tot een
vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch DFC behoudt zich het recht
voor om de wederpartij de door DFC reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze
economisch te benutten uren en apparaten, alsmede de gederfde winst in rekening te
brengen.
Indien zonder een overeengekomen clausule, wijziging of aanvulling van de
overeengekomen werkzaamheden en leveringen leidt tot meerwerk zal zulks in een
zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan wederpartij worden gemeld, en in elk
geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. Wederpartij wordt geacht akkoord te
zijn met uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, indien zij niet binnen 5
dagen na schriftelijke kennisgeving daarvan aan DFC zich schriftelijk daartegen
verzet.Het ontstaan van meerwerk geeft wederpartij niet het recht om de
overeenkomst te ontbinden.
Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan: wijzigingen van de (systemen)specificatie nadat deze door wederpartij zijn goedgekeurd en de gevolgen van
wijzigingen in de specificaties.
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Artikel 13: Tussentijdse beëindiging, opschorting, duurovereenkomsten

1:
2:

3:

4:

5:

Voor overeenkomsten betreffende opdrachten op basis van nacalculatie geldt zowel
voor wederpartij als DFC een opzegtermijn van een maand.
Voor overeenkomsten m.b.t. de productie van multimedia, of digitale film, shows,
conferenties en lezingen, waarbij Floris Kolvenbach of andere in de overeenkomst
genoemde personen van DFC of gecontracteerd door DFC een "featuring" rol hebben,
geldt de "100% pay-or-play" clausule.
Wederpartij is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te laten schorten tot
ten hoogste 3 maanden na de oorspronkelijk overeengekomen expiratiedatum, mits
tussen wederpartij en DFC schriftelijk overeenstemming is bereikt over de financiële
vergoeding door wederpartij aan DFC ter zake van de opschorting.
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, geldt een
overeenkomst die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid
werkzaamheden en / of het doen van een eenmalige levering (al dan niet in
gedeelten) voorziet, doch voorziet in het door DFC periodiek anderszins regelmatig
verrichten van werkzaamheden, (geldt een zodanige overeenkomst) voor de
uitdrukkelijk overeengekomen periode of, - bij gebreke daarvan -, voor een jaar, en
wordt zonder tijdige schriftelijke opzegging, automatisch verlengd voor de periode
van 1 jaar.
Een overeenkomst m.b.t. een productie van multimedia, dient schriftelijk en
aangetekend te worden opgezegd met een opzeggingstermijn van 1 maand.

Artikel 14: Ontbinding

1: Indien:
a:

wederpartij enige op hem rustende verplichting jegens DFC niet, niet tijdig of niet
juist nakomt;

b:

wederpartij failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, of in
surséance van betaling verkeert;

c:

op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd;

Artikel 15: Garantie

1:

2:

3:

4:

Er wordt door DFC geen garantie verstrekt op geleverde producten en diensten,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijke garantie is verstrekt door de vervaardiger. Het gehele
risico van de performance en prestatie van het "probleemoplossend vermogen" van
software ligt bij en in handen van de gebruiker.
De in het vorig lid genoemde verplichting tot garantie vervalt indien wederpartij zelf
wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten, of indien het
geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of op naar
het oordeel van DFC onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
De garantie geldt niet indien en zo lang wederpartij niet tijdig aan zijn contractuele
verplichtingen jegens DFC voldoet. Nadien herleeft de garantie met terugwerkende
kracht.
Het gehele risico van de performance en prestatie van de software ligt bij en in
handen van de gebruiker na acceptatie en overdracht. DFC verleent uitsluitend
garantie op functionaliteit volgens de condities welke in de opdracht zijn gesteld en
schriftelijk door DFC zijn geaccordeerd, of ingeval van autonome producties door
DFC contractueel zijn overeengekomen.
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Artikel 16: Reclame

1:

2:
3:

4:
5:

6:
7:
8:
9:

Reclames over gebreken en / of geïnstalleerde zaken, over verleende diensten
en over factuurbedragen, dienen schriftelijk bij DFC te worden ingediend en
wel binnen 10 dagen nadat deze gebreken aan het licht zijn gekomen. Een
nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft dient
te worden bijgevoegd.
Bewijs van tijdige indiening en bewijs van de juistheid van de reclame rust bij
de wederpartij.
De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van nummer en datum van de
factuur waarop de betreffende zaken en / of verleende diensten aan
wederpartij in rekening zijn gebracht.
Te laat of onjuist ingediende reclames worden niet in behandeling genomen,
en wederpartij wordt dan geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
DFC is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen indien
wederpartij op het ogenblik van het indienen van zijn reclame aan al zijn dan
met DFC aangegane verplichtingen heeft voldaan.
In geval van reclame is wederpartij niet gerechtigd om de voldoening van zijn
verplichtingen aan DFC op te schorten.
Indien een reclame door ons gegrond bevonden wordt, zullen wij handelen als
bepaald in de bijzondere bepalingen omtrent reclame.
Ten aanzien van reclames wordt iedere deelleverantie als een afzonderlijke
leverantie beschouwd.
Wederpartij is niet gerechtigd om de aan hem geleverde c.q. bij hem
geïnstalleerde zaken aan ons te retourneren zonder onze voorafgaande
schriftelijke toestemming.

Artikel 17: Overmacht

1:

2:

3:

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen vertraging bij, of wanprestatie
door onze toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren door overheidsbevel of
wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren door schuld of opzet van bij DFC in
dienst zijnde personen of personen van wiens dienst DFC gebruik maakt,
oorlog, oorlogsgevaar, oproer relletjes, stakingen en uitsluitingen,
onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is,
brand of andere vernietigingen in ons bedrijf, geheel of gedeeltelijke staking
van het vervoersapparaat en breuk in onze machines en / of gereedschappen
of andere storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers,
annuleringen van makers en modellen, en extreme weersgesteldheden
In geval van overmacht - ook al was de overmacht opleverende omstandigheid
ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst (te) voorzien - waardoor DFC
tijdelijk niet in staat is de overeenkomst na te komen, is DFC gerechtigd om
zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst
voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te
ontbinden, zonder dat DFC in dat geval tot enige schadevergoeding of boete
tegenover wederpartij gehouden zal zijn. Wederpartij is dan niet gerechtigd
om de overeenkomst te ontbinden.
Indien de overmacht 3 maanden heeft geduurd of indien vaststaat dat de
overmacht langer dan 3 maanden zal duren, kunnen beide partijen de
overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei
opzegtermijn.
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Indien DFC bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen
verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde
zaken afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient wederpartij deze facturen te
voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
Artikel 18: Aansprakelijkheid

1.
2.

3.
4.

5.

6.

DFC is niet aansprakelijk voor kosten en schade door verminking, vernietiging of
zoekraken van bestanden, gegevens, en andere informatiedragers van wederpartij.
De aansprakelijkheid van DFC is te allen tijd beperkt tot het door DFC, -met
betrekking tot de zich voordoende schade-, verzekerde bedrag. Indien er in
voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke
reden ook, is de aansprakelijkheid van DFC beperkt tot de factuurwaarde exclusief
B.T.W.
Wederpartij vrijwaart DFC voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke is
veroorzaakt door het gebruik van door DFC (op)geleverde diensten en producten.
Tevens vrijwaart wederpartij DFC voor aanspraken van derden die in opdracht van
wederpartij werkzaamheden verrichten ten behoeve van projecten en / of diensten.
DFC is niet aansprakelijk voor kosten en schaden die zijn ontstaan door toedoen of
nalaten van wederpartij of door wederpartij bij het project betrokken derden.
Alle risico's en aansprakelijkheden voortvloeiende uit en / of verband houdende met
de door DFC voor wederpartij verrichte diensten en geleverde zaken, worden geacht
op wederpartij te zijn overgegaan op het tijdstip van ontvangst of op het tijdstip
waarop de overeenkomst met wederpartij ingevolge deze voorwaarden is geëindigd
en ontbonden.
Iedere verdere aansprakelijkheid,- hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade,
kosten en interessen, uit welken hoofde dan ook-, is uitgesloten.

Artikel 19: Geheimhouding

1:

2:
3:
4:

5:

DFC zal zodanige maatregelen nemen dat alle aan DFC door wederpartij beschikbaar
gestelde gegevens uitsluitend en alleen zullen worden gebruikt door DFC voor de
verwezenlijking van de opdracht.
DFC zal deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van wederpartij niet aan
derden kenbaar maken.
DFC zal redelijke aanwijzingen van wederpartij omtrent het waarborgen van
geheimhouding in acht nemen.
Indien DFC zich verbindt om gegevens door wederpartij aan DFC verstrekt met
behulp van haar eigen apparatuur te verwerken, staat wederpartij ervoor in, dat de
documentatie die DFC in dat kader aan wederpartij zal verstrekken, - om wederpartij
in staat te stellen om de te verwerken gegevens op de juiste wijze ter verwerking aan
te bieden, en om de verwerkte gegevens optimaal te kunnen gebruiken -, niet aan
derden zal worden verstrekt en dat de inhoud van die documentatie niet zonder
schriftelijke toestemming van DFC aan derden kenbaar zal worden gemaakt.
Wederpartij is evenzo in reciprociteit gehouden aan 19 lid 1 tot en met 4, in geval
DFC gegevens beschikbaar stelt aan wederpartij. In geval van schending van dit
beginsel zal DFC gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden met onmiddellijk
recht op schadeloosstelling.
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Artikel 20: Non-concurrentiebeding

1:

2:

Het is wederpartij verboden om binnen 12 maanden na beëindiging van de opdracht
en /of overeenkomst met DFC, een overeenkomst met door DFC ter beschikking
gestelde medewerkers en / of (ex)-medewerkers van DFC aan te gaan, of deze
medewerkers op enigerlei andere wijze voor hem werkzaam te doen zijn, zulks direct
of indirect, al dan niet tegen betaling, tenzij DFC daar uitdrukkelijk en schriftelijk
mee heeft ingestemd.
Voor iedere overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt wederpartij
aan DFC een boete welke overeenkomt met het bedrag gelijk aan het tijdstip bij DFC
geldende hoogste uurtarief, vermenigvuldigd met het getal 1040 (zijnde 26 weken
van 40 uur per week).

Artikel 21: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1:
2:

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is
het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding,
opdracht, overeenkomst of verbintenis, waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, voor
zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de absoluut
bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Artikel 22: Toepasselijkheid

1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten welke wederpartij sluit
met Digital Film Center Europe B.V in de voorwaarden aangeduid als DFC. (januari
2009, v.3.6)
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