ALGEMENE VOORWAARDEN
Olthof Audio Productions te Den Haag
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer: 27273015

Artikel 1: Algemeen
1.1

Voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, zullen de volgende voorwaarden en condities van toepassing zijn op
offertes, overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en transacties, aangegaan door en met Olthof Audio Productions te Den Haag, hierna te
noemen: OAP, en (een) derde(n), hierna te noemen: "de Opdrachtgever".

1.2

Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden door OAP niet aanvaard, behoudens expliciete schriftelijke acceptatie daarvan door
OAP.

1.3

Afspraken met medewerkers binden OAP niet, tenzij schriftelijk door de directie van OAP bevestigd.

Artikel 2: Offertes
2.1

Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend en 31 dagen van kracht.

2.2

Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor
het geheel opgegeven prijs.

2.3

Alle door OAP opgegeven prijzen in offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzend- en eventuele
vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De hoogte van vermelde copyright/auteursrechtelijke heffingen (waar
van toepassing) is indicatief en onder voorbehoud.

2.4

De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

Artikel 3: Opdrachten
3.1

In de offerte zijn vermeld: Omschrijving van de opdracht en alle verdere bijbehorende specificaties van diensten en faciliteiten. Voorts is in
de offerte een prijsindicatie bijgevoegd.

3.2

Met inachtneming van de navolgende bepalingen, komen opdrachtovereenkomsten tot stand door een aanbod van de zijde van OAP en
de aanvaarding daarvan door opdrachtgever.

3.3

Het aanbod van OAP is altijd gebaseerd op de door opdrachtgever zo nauwkeurig mogelijk omschreven opdracht.

3.4

De aanbiedingen van OAP zijn vrijblijvend en derhalve herroepelijk.

3.5

Aanvaarding van een opdracht zal door OAP uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. OAP is aldus slechts dan gebonden aan een opdracht
wanneer deze schriftelijk is bevestigd.

3.6

Afwijkingen die optreden in de wensen van de opdrachtgever gaandeweg de opdrachtperiode hebben mogelijk een prijsafwijking tot
gevolg. Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden OAP eerst na schriftelijke acceptatie door
OAP.

3.7

Door OAP opgegeven aflevertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.8

Indien terzake van de aflevertijd niets is overeengekomen, zal de aflevering plaatsvinden binnen een redelijke termijn na het tot stand
komen van de opdrachtovereenkomst.

3.9

OAP is gerechtigd de aflevering van vervaardigde en bewerkte zaken op te schorten, wanneer opdrachtgever in gebreke is met de betaling
van een geldsom uit hoofde van vorige soortgelijke overeenkomsten, alsmede wanneer opdrachtgever in gebreke is met het stellen van de
krachtens de overeenkomst door OAP verlangde zekerheid en/of voorschot

3.10 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan OAP alle met het oog op de uitvoering
van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten, alsmede uit de bewuste annulering voortvloeiende schade te vergoeden.
3.11 Bij annulering binnen 72 uur voor aanvang van een opname is daarnaast 50% van het totale honorarium verschuldigd door de
opdrachtgever. Indien de opname binnen 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd is 100% van het totale honorarium verschuldigd.

Artikel 4: Uitvoering door derden
4.1

OAP is gerechtigd de uitvoering van een opdracht geheel of gedeeltelijk door één of meer derden te laten plaatsvinden. OAP verplicht zich
uitbesteding slechts te laten geschieden onder handhaving van de kwaliteitsnormen van OAP.

1
www.olthofaudioproductions.com
T +31(0)70-3634791 M +31(0)6-53547946 info@olthofaudioproductions.com
Postbus 77
2501 CB Den Haag
KvK nr. 27273015 BTW nr. 129520767B01

Artikel 5: Productie
5.1

Tot het moment waarop OAP haar eindproduct levert berusten het eigendomsrecht op de fysieke drager(s), alsmede alle intellectuele
eigendomsrechten betreffende de inhoud van het product volledig bij OAP. Niets van het product mag gekopieerd, verhuurd, uitgeleend of
uitgezonden worden voordat het eindproduct is geleverd aan de opdrachtgever. Tussentijds kan OAP verschillende versies van het
product verstrekken aan de Opdrachtgever, waarop eveneens het eigendomsrecht en de rechten van intellectuele eigendom van OAP
rusten.

5.2

Uitsluitend na goedkeuring door de Opdrachtgever van de definitieve versie zal OAP het eindproduct (laten) vervaardigen.

5.3

Met inachtneming van artikel 5.1 geschiedt levering dan ook eerst nadat dit uitdrukkelijk kenbaar wordt gemaakt door OAP.

5.4

Indien de Opdrachtgever materiaal dient aan te leveren nodig voor de productie, zorgt deze dat het voldoet aan de vereiste specificaties,
welke zijn op te vragen bij OAP.

5.5

Voordat OAP aanvangt met de productie neemt de Opdrachtgever de verantwoording op zich de bij de productie gebruikte werken en/of
beeld- of geluidsdragers te vrijwaren van inbreuk tijdens en na de productie op rechten van derden rustend op deze werken en/of beeld- of
geluidsdragers.

5.6

Studiotijd bestaat onder andere, maar niet uitsluitend uit opbouw, afbouw, soundcheck, opname, pauzes, mixen, editing, mastering en het
maken van back-ups.

5.7

Bij onvoorziene omstandigheden betreffende de productie waardoor deze niet door kan gaan zoals overeengekomen zal OAP een
alternatief voorstellen.

5.8

Multitracktapes, harddiskinformatie en originele bestanden betreffende de productie blijven te allen tijden eigendom van OAP tenzij anders
overeengekomen. Alle multitracktapes, harddiskinformatie en originele bestanden worden zonder nader bericht door OAP 3 maanden na
levering gewist. Indien de Opdrachtgever nadien over de voorgenoemde informatie wenst te beschikken dient deze dit voor deze termijn
kenbaar te maken.

5.9

OAP behoud het recht om de opnamen te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden. Voordat het product wordt overgedragen zorgt
de Opdrachtgever dat allen die rechten op het product hebben rusten toestemming verlenen voor het gebruikmaken van de opnamen
door OAP voor eigen promotionele doeleinden.

5.10 De door OAP gemaakte opnamen mogen bij het uitbrengen op een beeld- of geluidsdrager alleen worden bewerkt met toestemming van
OAP.
5.11 OAP heeft het recht om bij het uitbrengen van de opname op een beeld- of geluidsdrager de naam van de technicus in overleg met OAP
uitdrukkelijk wel dan wel niet op de begeleidende tekst van een door OAP gemaakte opname te laten vermelden.
5.12 De bedongen rechten van OAP zoals gemeld zijn in de artikelen 5.9, 5.10 en 5.11 blijven na overdracht van het eigendomsrecht rustend
op de opname in handen van OAP. De Opdrachtgever verplicht zich dit te melden aan de derde waaraan het eigendomsrecht wordt
overgedragen. Tevens dient de Opdrachtgever deze derde zich te verplichten de rechten van OAP te melden indien deze derde het
eigendomsrecht wenst over te dragen.

Artikel 6: Betaling
6.1

Met de Opdrachtgever zal worden overeengekomen of en tot welk bedrag een voorschot verschuldigd is.

6.2

Het voorschot dient bij aanvang van het opnameproces / productieproces / de bestelling / offertebevestiging / deelname voldaan te zijn.
De betaling van het resterende bedrag dient te geschieden na beëindiging van de opname of bij levering van 1 of meer geluidsdragers /
diensten / artikelen. Afwijkingen hieromtrent dienen in de overeenkomst vermeld te staan. Bij het ontbreken van de aanvangsbetaling kan
OAP besluiten om aanvang uit te stellen tot betaling plaatsgevonden heeft. Indien OAP hierdoor extra kosten en tijd aan de opdacht
besteed zal deze voor rekening van de opdrachtgever zijn. Wanneer de laatste betaling niet plaatsvindt zal er niet geleverd worden.

6.3

De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden de door OAP toegezonden facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

6.4

Korting, inhouding, compensatie of opschorting door de Opdrachtgever is niet toegestaan.

6.5

Indien de Opdrachtgever een verschuldigd voorschot of een factuur niet tijdig heeft betaald, is zij zonder dat enige ingebrekestelling vereist
is, van rechtswege in verzuim en is zij een rente verschuldigd van 1% per maand - waarbij een gedeelte van een maand telt als een maand
- over het openstaande bedrag, zulks onverminderd de overige rechten van OAP.

6.6

Alle buitengerechtelijke kosten, waaronder incasso-, deurwaarders- en advocatenkosten, welke in geval van niet, niet tijdige of niet
behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever door OAP moeten worden gemaakt, komen ten laste van de
Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten zal gebaseerd zijn op het incassotarief van de Nederlandse Orde
van Advocaten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1

OAP is niet aansprakelijk voor schade of vertraging in de levering of opname, ontstaan door toedoen van Opdrachtgever en bijbehorende
personen.

7.2

Alle schade veroorzaakt door de Opdrachtgever of door personen meegebracht door de Opdrachtgever zal voor rekening komen van de
Opdrachtgever. De opdrachtgever zorgt dat voornoemde personen aanwijzingen omtrent de opdracht opvolgen en zich houden aan de
instructies tijdens aanwezigheid gedurende het productieproces, zowel op het gebied van opname en / of leveringsvoorwaarden, alsook
gedragsmatig ten opzichte van apparatuur en personeel.
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7.3

OAP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
- fouten in het materiaal dat door de Opdrachtgever aan OAP of derden ter hand is gesteld.
- schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door apparatuur ter beschikking gesteld door de Opdrachtgever, welke niet volgens
gangbare normen functioneert of is geïnstalleerd.
- misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen
van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
- fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
- gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
- fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.2 zijn goedkeuring heeft
gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen
behoefte te hebben.
- fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het product door anderen dan OAP.
- schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens(bestanden) of enige andere bedrijfsschade of
geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het geleverde door OAP.

7.4

Iedere aansprakelijkheid van OAP is voorts aldus begrensd dat deze beperkt is tot het door haar aansprakelijkheidsverzekering gedekte
bedrag. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de
aansprakelijkheid van OAP beperkt tot de waarde van het honorarium voor de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 8: Overmacht
8.1

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan
OAP schuld te wijten zijn, noch krachtens de Wet, rechtspraak of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van OAP komen.

8.2

Hieronder zullen onder meer en derhalve niet uitsluitend zijn begrepen:
belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand of andere vernietigingen in onze onderneming, sabotage,
bedrijfsbezettingen en werkstakingen zowel in onze onderneming als bij onze leveranciers, stroomstoringen, ernstige vervoersstremmingen
ziekte onder leidinggevend personeel. Onder overmacht wordt tevens verstaan iedere tekortkoming van onze leveranciers waardoor wij
niet aan onze verplichtingen jegens opdrachtgever kunnen voldoen.

8.3

Tijdens overmacht worden onze leverings- en andere verplichtingen opgeschort en kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op
schadevergoeding en/of de overeenkomst ontbinden.

8.4

Indien de periode waarin wij door overmacht onze verbintenissen niet na kunnen komen langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 9: Ontbinding
9.1

Wanneer de opdrachtgever in gebreke is met de betaling van enig aan OAP verschuldigd bedrag of enige andere voor hem uit de
opdrachtovereenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet geheel of niet behoorlijk is nagekomen, wanneer opdrachtgever surséance van
betaling aanvraagt of in staat van faillissement geraakt, alsmede wanneer ten laste van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, hebben wij
het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd OAP's recht om van de opdrachtgever vergoeding van kosten, en schade en
interest te vorderen.

Artikel 10: Slotbepalingen
10.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld met inachtneming van het Nederlandse recht. Op alle aanbiedingen van, rechtsbetrekkingen,
overeenkomsten en hieruit voortvloeiende geschillen met OAP is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.
10.3 Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, dan wel aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats
van de opdrachtgever, een en ander te onzer keuze en onverlet de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de
Kantonrechter.
10.4 In geval van nietigheid van een of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen over
mogelijke nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen welke de strekking van de oorspronkelijke
regeling zoveel mogelijk benadert.
10.5 Partijen zullen geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens, feiten en gebeurtenissen, waarvan zij in verband met de
totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst(en) kennis nemen en waarvan de openbaarmaking de belangen van de andere partij
kan schaden. De opdrachtgever zal in geen geval gebruik maken van informatie die hij, op welke wijze dan ook, van OAP heeft verkregen,
tenzij OAP voor de gebruikmaking van zulke gegevens uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
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