Leveringsvoorwaarden van Coöperatie Verdieping21 ua te Amsterdam,
ontleend aan de leveringsvoorwaarden van de Verenigde Audiovisuele Productiebedrijven (VAP),
aangevuld met artikelen uit de leveringsvoorwaarden van de beroepsvereniging Nederlandse
Ontwerpers (BNO).

1. ALGEMEEN
a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van opdrachtnemer of
overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever betreffende het vervaardigen en/of
bewerken van producties. Onder "productie" wordt in deze voorwaarden verstaan: Het verrichten
van (creatieve) arbeid met betrekking tot communicatieproducten in de ruimste zin van het woord,
of gedeelten daarvan, waaronder begrepen: films, videopresentaties, interactieve [online]
programma's, band/dia programma's, (computer)animaties, simulaties, software, programma
concepten, synopsissen, scenario's, storyboards, geluid en/of muziektracks en alle andere
audiovisuele programma's, alsmede met betrekking tot ontwerpen in de ruimste zin, of gedeelten
daarvan, waaronder wordt begrepen: grafische ontwerpen, audiovisuele ontwerpen, online interactie
ontwerpen, illustraties, industriële ontwerpen, teksten en alle (andere) ruimtelijke en/of platte
en/of bewegende ontwerptoepassingen, alsmede het leveren van diensten die verband houden met
online communicatie, audiovisuals en/of ontwerpen, zoals advies, training, demonstraties, research
en development. Onder "productie" wordt tevens begrepen het fysiek waarneembare resultaat van
de hiervoor bedoelde arbeid.
b. Onder "opdrachtgever" wordt in deze voorwaarden verstaan, een ieder die een opdracht tot
vervaardigen en/of bewerken van een productie verstrekt aan Coöperatie Verdieping21 ua.
c. Onder "opdrachtnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan de producent en/of het
ontwerpbureau Coöperatie Verdieping21 ua die zich bezighoudt met het in opdracht vervaardigen
en/of bewerken van producties.
d. Onder "vervaardigen" van producties wordt in deze voorwaarden verstaan: het verrichten van de
werkzaamheden en/of leveren van de producten en/of het leveren van diensten zoals bedoeld in
artikel 1a, in met name auteursrechtelijke zin. Onder "bewerken" van producties wordt in deze
voorwaarden verstaan: het wijzigen en/of aanvullen, in de ruimste zin van het woord, van een
bestaande productie.
e. Een eventuele verwijzing naar "Algemene Voorwaarden" van de opdrachtgever blijft onverlet
voorzover niet in strijd met deze voorwaarden. In geval van strijdigheid daarmee zullen deze
leveringsvoorwaarden voorrang hebben.
Daarenboven zullen tussen partijen overeengekomen regelingen in bestaande uniforme
opdrachtcontracten van de opdrachtnemer worden aangevuld met de onderhavige voorwaarden,

doch zullen ingeval van strijdigheid hiertussen de individuele regelingen tussen partijen voorrang
hebben.
f. Op alle door de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht
van toepassing; de overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gesloten.
2. OFFERTES/OPDRACHTEN
a. Offertes van opdrachtnemer zijn uitsluitend bindend indien zij schriftelijk zijn gedaan. Offertes
hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
Aanvaarding van een offerte is slechts geldig indien de offerte in haar geheel wordt geaccepteerd.
b. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren.
c. Door de opdrachtnemer verstrekte gegevens blijven zijn eigendom en zullen niet aan derden
kenbaar worden gemaakt.
d. Wanneer op basis van een offerte die aan meer dan één opdrachtnemer is gevraagd, geen
opdracht wordt verleend, dan is de opdrachtgever een redelijke vergoeding aan de opdrachtnemer
verschuldigd voor de door hem verrichte werkzaamheden en/of gemaakte kosten, tenzij tevoren
anders is overeengekomen.
e. Begrotingen, prijsopgaven en offertes worden opgesteld op basis van beschikbare gegevens,
iedere wijziging in een later stadium ontbindt de opgave, of wordt toegevoegd middels een
aanvullende offerte ‘request for change’.
3. OVEREENKOMSTEN
a. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst tot stand na schriftelijke
aanvaarding van de opdracht. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen
binden de opdrachtnemer slechts na diens schriftelijke bevestiging.
b. Voor werkzaamheden, waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt
verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.
4. PRIJS
a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn de door opdrachtnemer opgegeven
prijzen exclusief B.T.W.
5. LEVERTIJD EN LEVERING
a. De in aanbieding, bevestiging en overeenkomsten genoemde leveringstermijnen, zullen zoveel
mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
is overeengekomen.

Overschrijding van deze termijnen zal de opdrachtgever nimmer het recht geven op
schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting die voor
hem uit de desbetreffende overeenkomst mocht voortvloeien,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Bij (dreigende) overschrijding zullen partijen, zo mogelijk vóór het verstrijken van de
leveringstermijn, in overleg treden.
c. Uitvoering van een opdracht houdt niet in de verplichting voor opdrachtnemer tot levering van
bron[code]materiaal en/of andere basis- en hulpmaterialen aan de opdrachtgever of aan derden.
6. TRANSPORT/RISICO
a. Verzending en transport van het productie materiaal geschiedt voor rekening en risico van de
opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen.
7. OVERMACHT
a. Onder overmacht wordt verstaan:
Elke van de wil van opdrachtgever en/of opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor
nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de wederpartij niet kan worden gevergd.
b. Indien naar oordeel van de opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft deze het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht
oplevert zich niet meer voordoet.
c. Indien naar oordeel van de opdrachtnemer de overmacht van blijvende aard is kunnen partijen een
regeling treffen voor de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
8. AANSPRAKELIJKHEID
De coöperatie is opgericht in de UA rechtsvorm.
a. In geval van het vervaardigen van een productie zal de opdrachtnemer de te vervaardigen
productie tijdens de productieperiode zonodig verzekeren tegen in het productiebedrijf gebruikelijke
risico’s. De aan deze verzekering verbonden kosten zijn in
de productiesom begrepen.
b. In geval van bewerken van bestaande producties kan het schaderisico voorzover mogelijk en voor
rekening van de opdrachtgever worden verzekerd, indien de opdrachtgever de wens daartoe
uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maakt aan de
opdrachtnemer.

9. AUTEURSRECHTEN
a. Het [niet overdraagbaar] auteursrecht, het uitsluitend recht van bron[code]materiaal, creatief
concept en strategie, format, scenario, tekst, tekening of model alsmede eventuele andere rechten
van (het)intellectuele of industriële eigendom op al hetgeen door opdrachtnemer op grond van of in
verband met het vervaardigen en/of bewerken van producties wordt gemaakt, hoe ook genaamd,
komen uitsluitend toe aan opdrachtnemer.
b. Opdrachtnemer garandeert dat hij bij het vervaardigen en/of bewerken van producties niet
opzettelijk inbreuk maakt op auteursrechten van derden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
schade die ontstaat doordat een productie, of het gebruik daarvan, inbreuk zou maken op enig
auteursrecht of ander recht van intellectuele of industriële eigendom van een derde, dat hem niet
bekend was of hoorde te zijn ten tijde van de oplevering van de productie.
c. Opdrachtnemer is gerechtigd in alle producties zijn naam te vermelden op een daarvoor
geëigende plaats. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd in ieder productie het symbool © met de
naam van opdrachtnemer en het jaar van eerste openbaarmaking te vermelden, of het symbool D
met de naam van opdrachtnemer/depothouder en het jaar of het nummer van het desbetreffende
depot. Opdrachtgever is verplicht de productie steeds met inbegrip van deze naam en/of andere
gegevens openbaar te maken of te verveelvoudigen, behoudens afwijkingen ingevolge voorafgaande
schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
d. Het is de opdrachtgever en derden niet toegestaan enige wijzigingen in of aanvulling op een
productie, of werken die in verband daarmee geleverd werden, aan te brengen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
e. Opdrachtgever verkrijgt na oplevering van de productie van de opdrachtnemer toestemming
(licentie) om de productie te gebruiken in de vorm, in de omvang, op de wijze en voor het doel als
schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen. Deze toestemming wordt
pas van kracht nadat opdrachtgever al hetgeen hij aan opdrachtnemer uit hoofde van de
desbetreffende opdracht verschuldigd is, zal hebben voldaan.
f. Het staat de opdrachtnemer vrij om door hem geleverde archiefbeelden en/of archiefgeluiden ook
voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover dit de belangen van de opdrachtgever niet schaadt.
g. Opdrachtnemer is, onverminderd zijn overige rechten, steeds vrij om de productie of een
verveelvoudiging daarvan te gebruiken ten behoeve van zijn eigen publiciteit of promotie en bij
exposities van de productie, en daarbij de naam van opdrachtgever te vermelden, tenzij tevoren
tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Het eigendom/gebruiks/vertoningsrecht van het geleverde gaat eerst naar de opdrachtgever over,
zulks overigens zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in artikel 10 dezer voorwaarden, zodra de
opdrachtnemer volledige betaling zal hebben verkregen van de daarop betrekking hebbende
gefactureerde bedragen.
11. BETALING
a. Betaling dient netto te geschieden zonder korting of schuldvergelijkingen door middel van
storting of overmaking op een door de opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening, binnen
dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door de bank of de
girodiensten aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
b. Bij herdruk, hergebruik of ruimer gebruik van het ontwerp, gewijzigd of ongewijzigd, dient opnieuw
een overeenkomst tot licentievergoeding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever te worden
gesloten.
c. Wanneer de opdrachtgever van de opdrachtnemer verlangt ook buiten de duur van de omschreven
opdrachtwerkzaamheden geen opdrachten te aanvaarden van met de opdrachtgever concurrerende
ondernemingen, zodat de opdrachtgever een exclusiviteit van de opdrachtnemer binnen de branche
opeist, heeft de opdrachtnemer recht op een passende financiële vergoeding.
d. De opdrachtgever kan een gegeven opdracht herroepen, mits hij de opdrachtnemer het
honorarium dat deze zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht voldoet.
12. GARANTIE[s]
De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever tot geen verdere garantie gehouden dan die, welke
hijzelf van zijn eventuele leverancier(s) verkrijgt. In andere gevallen worden garanties slechts
verstrekt middels een schriftelijke opgave van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever.
13. GESCHILLEN
a. Alle uit, of naar aanleiding van de gegeven opdracht ontstane geschillen, daaronder tevens
begrepen die welke door een partijen als zodanig worden beschouwd, zullen met uitsluiting van de
Burgerlijke Rechter door arbitrage of mediatie door een voor beide partijen acceptabele deskundige
vakcollega worden beslecht, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.
b. Ingeval van geschillen, door de opdrachtgever en opdrachtnemer als geschil erkend, dan wel door
één van beiden als zodanig erkend, over de toepassing en uitleg van deze Leveringsvoorwaarden, is
de rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer gevestigd is, exclusief bevoegd kennis te

nemen van het geschil, ingeval de opdrachtnemer in het buitenland is gevestigd is de rechter van
het arrondissement Amsterdam exclusief bevoegd.
Amsterdam 21/08/2013
Jhein Lohman
[bestuurder Coöperatie Verdieping21 ua]
Voor akkoord,

Opdrachtgever:

________________________________

Datum:

________________________________

