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Artikel 1. Definities 
Aw: Auteurswet 1912 
Beelddrager: de drager waarop een videografisch werk (al dan niet 
met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, CD-rom, DVD of USB-stick. 
Videograaf: Merel Mollema Videografie, KvK 71072020, de gebruiker in de zin van art. 
6:231 BW 
Wederpartij: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW 
Offerte: alle aanbiedingen van Videograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt 
een overeenkomst aan te gaan. 
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Videograaf en Wederpartij 
Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. 
Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en 
de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende 
ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Wederpartij. 
Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 
 
 
2. Toepassing 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een 
Videograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge 
of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij 
partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. 
  
3. Offerte 
3.1. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Videograaf 
heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod 
dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de 
prestatie tegen een proportionele prijs. 
  
4. Factuur en betaling 
4.1. Videograaf zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedrag een 
(elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. 
4.2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na 
factuurdatum voor 25% van het totaalbedrag en uiterst 14 dagen voor de boekingsdatum 
voor het resterende bedrag van 75%.  
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4.3. De Wederpartij verricht de aan de Videograaf verschuldigde betalingen zonder korting 
of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend 
verrekenbare voorschotten, die hij aan de Videograaf heeft verstrekt. 
4.4. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Videograaf, 
nadat de Wederpartij hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten 
behoeve van de Wederpartij opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. 
4.5. De beelddragers worden pas geleverd wanneer de factuur binnen is. 
4.6. Indien de Videograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.2. bedoelde 
termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente 
verschuldigd, te vermeerderen met 2%. 
  
5. Annulering en opschorting 
5.1. Indien Wederpartij niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de 
opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de 
opdracht noodzakelijk is, is Videograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te 
ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. 
5.2. Bij ontbinding van de overeenkomst door Wederpartij brengt Videograaf 25% van de 
overeengekomen totaalprijs in rekening. 
5.3. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Videograaf niet mogelijk is 
de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Videograaf indien nodig 
zorgdragen voor een vervangende Videograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum 
overeenkomen. 
5.4. Het prijsverschil van de vervangende videograaf en Videograaf worden onderling op 
elkaar afgestemd, zodat de Opdrachtgever hier geen extra kosten van ontvangt.  
5.5. Bij afwijzing van de vervangende videograaf door de Opdrachtgever, is de 
Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het regelen van een andere vervangende 
videograaf. 
5.6. In het geval dat er geen vervangende videograaf wordt gevonden voor de 
desbetreffende datum of als het beeldmateriaal volledig is verdwenen door schuld 
Videograaf wordt het volledige bedrag teruggestort op de rekening van de 
Opdrachtgever. 
 
 
6. Uitvoering van de opdracht 
6.1. Videograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming 
met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Videograaf gebruikelijk 
werkt. 
6.2. Videograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en 
bestaande omstandigheden tijdens de video reportage. Wederpartij verplicht zich de 
omstandigheden voor Videograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig 
maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere 
aanwezigen. 
  
7. Auteursrecht 
7.1. Het auteursrecht van het videografisch werk blijft ook na overdragen van de 
Videograaf. Deze bestanden mogen alleen voor privédoeleinden worden gebruikt, niet 



voor commercieel gebruik.  Tenzij de Videograaf hier schriftelijk toestemming voor heeft 
gegeven.  
7.2. Videograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele 
doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, 
advertenties, social media, beursmateriaal en demonstratie materiaal. 
7.3. De Wederpartij is nadrukkelijk niet gerechtigd de videobeelden voor zakelijke of 
commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te 
gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Videograaf. 
7.4. Beelddragers blijven eigendom van de Videograaf. De Wederpartij heeft enkel recht 
op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 
7.5. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Videograaf, rekent 
Videograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter 
vergoeding van de geleden schade. 
7.6. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de 
Videograaf. 
  
8. Portretrecht 
8.1. Videograaf houdt zich het recht voor de Videografische werken te gebruiken voor 
eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website 
en weblog, portfolio, advertenties, social media, beursmateriaal, tenzij anders 
overeengekomen. 
8.2. Videograaf houdt zich het recht voor de werken te licentiëren aan derden ter 
promotie. 
8.3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 
  
9. Aansprakelijkheid 
9.1. De Videograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is 
ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Videograaf of 
door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de 
hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een 
verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde 
somma. 
9.2. De Videograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde 
beeldschermen of afdrukken die niet door Videograaf geleverd zijn. 
  
10. Klachten 
10.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur 
dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de videobestanden schriftelijk te worden 
voorgelegd aan de Videograaf. 
10.2. Klachten na de in lid 10.1. genoemde termijn worden niet meer in behandeling 
genomen. 
10.3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. 
  
11. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 
11.1. Videograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan 
te vullen. 



11.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Videograaf aan Opdrachtgever 
medegedeeld. 
11.3 Indien de Wederpartij een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de 
datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst 
beëindigen tegen deze datum. 
  
 
12. Overige bepalingen 
12.1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of 
vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. 
12.2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Videograaf en Wederpartij is Nederlands recht 
van toepassing. 
  
 
 
 


