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Algemene definities
1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon die de Opdracht voor de 
Werkzaamheden heeft verstrekt.
2. Onder Opdrachtnemer wordt verstaan Drickx Create die de Opdracht voor de Werkzaamheden 
heeft aanvaard.
3. Onder Opdracht wordt verstaan het verzoek van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer om 
tegen betaling Werkzaamheden te verrichten.
4. Onder Werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de Opdrachtnemer ten behoeve van de 
Opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen 
verstrekte Opdrachten – maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
5. Onder Offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden en 
de begroting van de aan die Werkzaamheden verbonden kosten.
6. Onder Contactrapport wordt verstaan de schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan 
Opdrachtgever van een mondeling gesprek, tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die de te 
ondernemen acties, wijzigingen, bestellingen en/of vergelijkbare belangrijke gesprek uitkomsten 
weergeeft.
7. Onder Informatiedrager wordt verstaan transportmogelijkheden van digitale informatie, 
waaronder, maar niet uitsluitend, internet (wetransfer, google drive, onedrive), CD-rom’s en harde 
schijven.
8. Een revisie bestaat uit verschillende kleinere aanpassingen (of een grote aanpassing) die 
tot aanpassingen op macroniveau zullen leiden. Er wordt schriftelijk duidelijk gemaakt door de 
Opdrachtnemer wanneer een revisie zal plaatsvinden.
9. Onder ‘muziek’ of ‘compositie’ wordt verstaan een kunstvorm die gebruikmaakt van klanken, 
geschikt in een bepaalde tijdsduur gebruikmakend van de elementen toonhoogte, ritme, 
geluidssterkte (muzikale dynamiek), klankkleur en textuur (monofonie, polyfonie e.d.), maar ook 
stilte.
10. Onder ‘sounddesign’ wordt verstaan de creatie van alle niet-gecomponeerde geluidselementen 
in een film, voorstelling, muziekopvoering of opname, computerspel of elk ander multimedia 
project.
11. Onder ‘colorgraden of ook wel kleurcorrecties’ wordt verstaan het corrigeren van de kleuren in 
de videobeelden.

1. Het boeken
1. Optie
De intentie van een Opdrachtgever om de diensten van de Opdrachtnemer te boeken en de 
intentie om de door de Opdrachtgever voorgestelde periode, vrij te houden voor een productie.
a. Beide partijen informeren elkaar ten minste 72 uur van tevoren wanneer de optie wel of niet in 
een boeking omgezet kan worden. 
b. Een optie wordt maximaal 2 weken vastgehouden, tenzij anders opgegeven op de offerte of via 



een ander medium overeengekomen.
c. In bijzondere gevallen, denk hierbij bijvoorbeeld aan weersdagen, kan in overleg van de onder 
a. genoemde termijn worden afgeweken.

2. Boeking
De bevestiging dat Opdrachtgever gebruik gaat maken van de diensten van de Opdrachtnemer 
voor een vooraf afgesproken periode. Een boeking is een bindende afspraak en dus nadrukkelijk 
geen optie.

3. Annulering
Een annulering is het afzeggen van een boeking voor aanvang van de werkdag of werkdagen.
Afhankelijk van wanneer een annulering plaatsvindt, wordt voor losse werkdagen een percentage
van de dagprijs in rekening gebracht. In geval van video-opnames op locatie:
a. Binnen 5 dagen voor aanvang: 25% van de dagprijs.
b. Binnen 72 uur voor aanvang: 25% van de dagprijs en apparatuurkosten.
c. Binnen 48 uur voor aanvang: 50% van de dagprijs en apparatuurkosten.
d. Binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de dagprijs en apparatuurkosten.

2. Opdrachten en wijzigingen
1. Een Opdracht wordt geacht aanvaard te zijn door de Opdrachtnemer nadat de Opdrachtgever 
schriftelijk (via welk medium dan ook) heeft bevestigd of de desbetreffende offerte heeft 
ondertekend en de eventuele aanbetaling heeft voldaan.

2. De Opdrachtgever is door acceptatie van de offerte gebonden aan de Opdracht.
3. Het aantal revisies wordt vastgesteld in de offerte of opdrachtovereenkomst.

4. Wijzigingen in de Opdracht nadat deze is verstrekt, buiten de revisies om, dienen door de 
Opdrachtgever tijdig en schriftelijk, aan de Opdrachtnemer te worden medegedeeld. Worden de 
wijzigingen mondeling opgegeven, dan komt het risico op misverstanden voor rekening van de 
Opdrachtgever.

5. De wijzigingen in de Opdracht zijn van kracht na de aanvaarding van de Opdrachtnemer.

6. De eventuele meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de Opdracht komen ten laste van de 
Opdrachtgever.

7. Wijzigingen in de Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de afgesproken levertijd 
overschreden wordt. De Opdrachtnemer is hiervoor niet aansprakelijk.

8. Bestanden of werk dat voortvloeit uit de Werkzaamheden voor Opdrachtgever worden 
maximaal 30 dagen na factuurdatum bewaard. Na 30 dagen kan er redelijkerwijs niet meer 
verwacht worden van Opdrachtnemer dat dit nog bij Opdrachtnemer opgeslagen is.
a. Tegen een meerprijs kunnen er bestanden langer opgeslagen worden.

3. Offerte
1. Een aanvraag van een offerte van de Opdrachtgever is vrijblijvend.

2. De Opdrachtnemer kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden als de 



Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat er een vergissing of verschrijving in de offerte/
aanbiedingen is vastgesteld.

3. Eventuele kortingen kunnen niet van toepassing verklaard worden en met terugwerkende kracht 
worden belast wanneer de voorwaarden voor de korting zoals omschreven op de offerte niet 
worden nagekomen door Opdrachtgever.

4. Offertes dienen binnen de opgegeven termijn geaccepteerd te worden. Na het verlopen van de 
offerte datum kan er redelijkerwijs niet vanuit worden gegaan dat de optie langer in de agenda blijft 
staan en dat alle apparatuur en personeel nog beschikbaar is.

4. Inschakeling derden
Indien noodzakelijk bevonden door de Opdrachtnemer voor het uitvoeren van de Opdracht, is 
de Opdrachtnemer gerechtigd derden in te schakelen en de kosten in rekening te brengen bij de 
Opdrachtgever.

5. Afwijkende voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor alle Offertes, overeenkomsten en leveringen van de 
Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard.

2. De voorwaarden van Opdrachtgever worden als niet van toepassing verklaard.

3. Eventuele afwijkingen van de algemene voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd en zijn 
slechts van kracht nadat ondertekening daarvan door Opdrachtgever en Opdrachtnemer heeft 
plaatsgevonden.

6. Feedback ronde
Drickx Create hanteert 2 feedbackrondes als onderdeel van de opdracht:
1. In een feedbackronde krijg jij de mogelijkheid om kosteloos aanpassingen aan te leveren. Jij 
dient jouw feedback binnen 3 weken door te geven aan ons.
2. Wij zullen zo snel mogelijk jouw aanpassingen verwerken, indien deze aanpassingen door ons 
redelijk worden geacht.
3. Indien jij een wijziging verlangt na afloop van de feedbackrondes van de film of een extra 
feedbackronde, wordt dit meerwerk op basis van een tarief van 50 euro per uur excl. BTW, en 
eventuele overige te maken kosten, aan jou in rekening gebracht. Wijzigingen worden enkel 
doorgevoerd indien deze binnen 1 maanden na afloop van de eerste feedbackronde aan ons zijn 
kenbaar gemaakt.

7. Werken op zon- en feestdagen
Op zondag en officiële feestdagen, zoals vermeld op de website van de Rijksoverheid, geldt een 
toeslag.

Het zondagtarief dat wordt gehanteerd bedraagt 150% van de reguliere dagprijs.



8. Prijzen, leveringen en betalingen
1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele bijkomende kosten.

2. Opdrachtnemer mag verhogingen van de prijs en (meer)kosten, die ontstaan door op verzoek 
van de Opdrachtgever verrichte aanvullingen, aanpassingen of wijzigingen van de overeenkomst, 
doorberekenen aan de Opdrachtgever.

3. Eventuele projectnummers die Opdrachtgever wenst te zien op de factuur moeten vóór de 
werkdag worden aangeleverd. In het geval dat dit nummer ontbreekt wordt de factuur zonder 
projectnummer verstuurd.

4. De Opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen aan de Opdrachtgever door te berekenen 
die onder andere samenhangen met prijsverhogingen van grondstoffen, alsmede verhogingen 
van rechten, reiskosten, lasten, heffingen, belastingen of door wisselkoersen, nadat de Offerte is 
gedaan en/of met de Opdracht is gestart.

5. Alle betalingen dienen voldaan te worden op een aangewezen rekening van de Opdrachtnemer.

6. De Opdrachtnemer levert bij de eindleveringen video(’s) in het standaard formaat van .MP4 of 
.MOV, tenzij anders overeengekomen.

7. Naast de overeengekomen vergoeding komen ook de overige (on)kosten die wij voor de 
uitvoering van de opdracht maken, voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel 
mogelijk vooraf besproken. De volgende onkosten dienen in ieder geval door de Opdrachtgever te 
worden vergoed:

a. reis- en parkeerkosten;
b. kosten voor rechtenvrije muziek;
c. apparatuurkosten;
d. kosten voor het editen van de video.

9. Betalingstermijn 
1. Betaling dient binnen dertig dagen na factuurdatum voldaan te worden.

2. De Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering.

3. De Opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd 
tot zekerheid voor de betaling en kan daarvoor een geaccordeerde bankgarantie van de 
Opdrachtgever opvragen.

4. Indien de Opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting 
jegens de Opdrachtnemer voldoet, is de Opdrachtgever – zonder dat voorafgaande sommatie en 
ingebrekestelling vereist is – van rijkswege in gebreke en wordt vanaf de vervaldag (30 dagen na 
de originele factuurdatum) per maand of gedeelte daarvan rente in rekening gebracht ter hoogte 
van 2% van het gehele factuurbedrag tot aan de dag der algehele voldoening.

5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering 
van het door de Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening 



van de Opdrachtgever.

6. In het geval dat Opdrachtgever wenst dat Opdrachtnemer factureert aan een derde partij, is 
Opdrachtgever verantwoordelijk voor het dragen van zorg over het betalingsproces en een tijdige 
betaling. Opdrachtgever stelt ook de derde partij in kennis over de algemene voorwaarden die van 
toepassing zijn.
a. Wanneer derde partij in gebreke blijft wordt de rente en eventuele boetes van de factuur óók 
belast aan Opdrachtgever.

10. Opschorting, staking en ontbinding
1. De Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de Opdracht op te schorten c.q. te staken, 
indien de Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het 
stellen van de verlangde bankgarantie.

2. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico 
van de Opdrachtgever.

3. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichtte 
Werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de Opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de 
Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de 
wanprestatie van de Opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst.

11. Risico
1. In het geval dat er een specifiek filmfragent / filmbeeld gemaakt dient te worden voor in de 
video en de Opdrachtgever het volgens zijn instructies vastgelegd wilt hebben, waarop de 
Opdrachtnemer aangeeft dat dit niet gewenste resultaat gaat geven of het beeld beter tot zijn recht 
komt vanuit een ander perspectief of hoek. Dan is de Opdrachtgever bewust van het feit dat de 
kwaliteit van de opnames volledig afhankelijk zal zijn van de instructies die gegeven worden door 
de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer kan enkel zijn best doen om de kwaliteit zo hoog mogelijk 
te houden maar kan geen kwaliteitsbehoud garanderen en is niet aansprakelijk voor schade die 
wordt opgelopen door onbruikbare opnames.

2. Opdrachtgever neemt het volledige risico van gebruik van apparatuur ten behoeven van de 
Opdracht, op zich, ongeacht door welke gebeurtenis, handeling of nalaten door wie dan ook enige 
schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in het geval van overmacht. Opdrachtgever is verplicht 
alle schade aan het in gebruik genomen apparatuur te vergoeden op basis van de nieuwwaarde.

12. Vrijwarring en aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid voor Werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever, die 
de Opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de 
Opdrachtnemer effectief vrijwaart. De Opdrachtnemer zal al hetgeen doen, respectievelijk de 
Opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend 
geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

2. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die 
in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan 



andere dan aan de Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien de Opdrachtnemer uit dien hoofde 
door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden de Opdrachtnemer 
zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval 
verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate 
maatregelen, dan is de Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te 
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, 
komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

3. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 
de Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of 
onvolledige gegevens.

4. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der 
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. De Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de 
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in 
de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie 
van de Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de 
Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of 
beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot 
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Opdrachtnemer is 
nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, 
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De aansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer dekt het gebruik van apparatuur in 
bruikleen niet. De Opdrachtgever is hiervan bewust wanneer van de Opdrachtnemer verzocht 
wordt om te werken met het eigendom dat niet in bezit is van Opdrachtnemer.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade 
te wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.

13. Intellectuele eigendom
1. Het auteursrecht blijft behouden aan de Opdrachtnemer, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders 
overeengekomen is.
a. Intellectueel eigendom kan enkel schriftelijk en tegen betaling worden opgekocht.

2. Wanneer Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geen document overhandigt binnen de 
factuurdatum met expliciete gebruiksvoorwaarden van het aangeleverde werk, betekent dit de 
Opdrachtgever een niet-exclusieve en voor onbepaalde tijd gebruikerslicentie heeft ontvangen. 
Aangeleverd werk is dan vrij te gebruiken voor het project waarvoor Opdrachtnemer is 
ingeschakeld.
a. Opdrachtgever ontvangt enkel een gebruikslicentie en wordt geen eigendomsrechten verleent. 
De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in Opdracht 
vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik.
b. Het doorverkopen van communicatie-uitingen door de Opdrachtgever aan derden is niet 
toegestaan, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met de Opdrachtnemer.
c. Niet-exclusief betekent dat het werk gemaakt door Opdrachtnemer ook in andere producties 
van Opdrachtnemer gebruikt mag worden.



3. Door het geven van een Opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de 
Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom 
beschermde objecten, die door of namens de Opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, 
verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op 
beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de Opdrachtnemer van de aanspraken van 
derden c.q. voor directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking 
of verveelvoudiging voortvloeiende.

4. De Opdrachtnemer is gerechtigd het in Opdracht vervaardigde te signeren zonder 
voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever.

5. Opdrachtnemer heeft voor eigen promotionele doeleinden het recht het eindproduct ontwikkeld 
door Opdrachtgever te presenteren als portfoliomateriaal en van door Opdrachtnemer ontwikkelde 
en ontworpen communicatie-uitingen foto’s, video’s of andere visuele beelden te maken en 
deze te vermenigvuldigen en openbaar te maken. Wanneer Opdrachtgever expliciet vraagt om 
het eindproduct of communicatie-uitingen niet openbaar te maken wordt dit gehonoreerd door 
Opdrachtnemer.

6. Onrechtmatig gebruik van beeld, geluid en/of tekstmateriaal door de opdrachtnemer zal 
leiden tot opeisende dwangsom van 250,- (tweehonderdvijftig) euro per dag, per afbeelding, 
beeldmateriaal, geluidsfragment of tekstdeel met terugwerkende kracht tot aan de datum dat 
redelijkerwijs kan worden vermoed dat daarop het gebruik is gestart.

7. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer van aansprakelijkheid op grond van het 
portretrecht.

14. Afwikkeling relatie
1. In alle gevallen waarin de relatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer eindigt, zullen deze 
voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen blijven beheersen, voor zover dit ten behoeve 
van de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

15. Overdracht en plichten
1. Geen der partijen kan niet de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten 
overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens 
voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.

2. In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van de Opdrachtgever om 
welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt 
voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 
1 bedoelde verplichtingen van de Opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de 
opvolgende onderneming.

16. Reiskosten
1. Reiskosten onder de 100,- (honderd) euro zullen worden doorbelast, hiervoor is geen 
voorafgaande toestemming door de Opdrachtgever vereist.
2. Reiskosten worden uitsluitend bepaald door middel van ‘Google maps’ en/of 0,32 cent per 
gereden kilometer. 



 
 
17. Klachten 
1. Partijen trachten de klachten eerst in overleg op te lossen voordat zij overgaan naar het 
volgende artikel van deze voorwaarden.
2. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke omschrijving van de klacht 
te bevallen, zodat de Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

18. Bevoegde rechter
1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die 
daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 
voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten 
die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de 
bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Opdrachtnemer gevestigd is, zulks met 
inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.


