Bussum, 1 januari 2009

►

VOORWAARDEN ZOALS VAN TOEPASSING OP ALLE OFFERTES, LEVERINGEN VAN DIENSTEN, LEVERINGEN EN FACTUREN.

► ALGEMEEN:

► OPDRACHTEN:

1. Elk der navolgende voorwaarden is bindend tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.
1a. Deze voorwaarden gaan in op 1 januari 2009. Hierbij
komen eerdere versies te vervallen.

1. Arnout Mostert verbindt zich een werkomschrijving getrouw en
naar beste vermogen te volgen. Voor het overige is hij vrij de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht te interpreteren en
uit te voeren.

2. Alle genoemde bedragen zijn exclusief verschuldigde
BTW.

2. Reclames moeten kenbaar worden gemaakt binnen 8 werkdagen na aflevering van het werk. Gebreken bij een deel van het afgeleverde werk geven niet het recht tot afkeuring van het gehele
geleverde werk.

3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel
van de prestatie tegen een proportionele prijs.
4. Prijslijsten, tarieven en kosten worden op aanvraag verstrekt. Dan wel in de vorm van een offerte, dan wel in de
vorm van een prijslijst.
4 a. Voor alle werkzaamheden geldt een minimum afname
van een halve dag (4 uur).
4 b. Reiskosten worden per kilometer in rekening gebracht.
Het tarief per kilometer kan zonder aankondiging door Arnout
Mostert worden gewijzigd.
4 c. Dagprijzen voor regiewerkzaamheden zijn gebaseerd op
een normale werkdag.
4 d. Voor alle diensten geldt een uurtarief, op basis van nacalculatie tenzij nadrukkelijk vooraf anders is overeengekomen.
4 e. Mondelinge tariefafspraken zijn bindend voor beide partijen. In geval van onduidelijkheid over de afspraak of onenigheid betreffende het mondeling overeengekomen tarief
geldt het op dat moment door Arnout Mostert gehanteerde
standaard tarief.
4 f. Indien geen bedragen overeen zijn gekomen geldt voor
montage en regiewerk het standaard tarief zoals Arnout
Mostert het op dat moment hanteert.
4 g. Het annuleren van een mondeling of schriftelijk overeengekomen boeking is zonder dat daaraan kosten zijn verbonden mogelijk tot minstens de lengte van de opdracht voor
aanvang van de boeking. Eventueel verricht voorwerk wordt
in rekening gebracht. Bij het overschrijden van bovengenoemde termijn voor het annuleren van een opdracht, met
een minimum van 24 uur voor aanvang van die opdracht,
wordt 50% van de boeking in rekening gebracht.
4 h. Indien een opdracht wordt geannuleerd binnen 24 uur
voor aanvang van de opdracht wordt 100% van de opdracht
in rekening gebracht.
5. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dient betaling te
geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Hierna is de
volgende regeling van toepassing:
5 a. Bij het uitblijven van betaling binnen de hierboven vermelde termijn zal, middels een herinnering, het factuurbedrag
verhoogd worden met administratieve kosten.
5 b. Indien de betaling binnen 5 werkdagen na verzending
van een eerste herinnering achterwege blijft wordt het factuurbedrag middels een tweede herinnering verhoogd met
20% van de totale som met een minimum van €. 50,00. Dit
bedrag dient binnen drie dagen te zijn voldaan.
5 c. Na het verstrijken van deze termijn staat het Arnout
Mostert vrij het factuurbedrag vermeerderd met administratiekosten en 20% van het factuurbedrag met een minimum
van €. 50,00 middels incasso door een door Arnout Mostert
ingeschakeld incasso-bureau te incasseren waarbij de incassokosten geheel voor rekening komen van de opdrachtgever.
5 d. Indien er sprake is van een langlopende opdracht staat
het Arnout Mostert vrij deelfacturen te versturen. Deze deelfacturen dienen als iedere andere factuur behandeld te worden.

► RECHTEN/KOSTEN ALGEMEEN:
1. De kosten van vervoer van (video)materiaal door Arnout
Mostert ten gunste van de opdrachtgever zijn voor de rekening van de opdrachtgever volgens het op dat moment geldende tarief voor vervoer, vastgesteld door Arnout Mostert.
2. Zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden blijft
het geleverde werk eigendom van Arnout Mostert en zijn er
geen rechten verleend aan de afnemer.
3. Elke levering, ook een levering van een onderdeel of van
meer onderdelen van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd.
4. Op iedere overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

3. Indien een risicoverzekering wordt afgesloten met het oog op
een eventuele productieschade ten gevolge van een teloorgaan
van onvervangbaar (video)materiaal, is de aansprakelijkheid van
Arnout Mostert beperkt tot het verzekerde risico. In alle andere
gevallen is deze aansprakelijkheid van Arnout Mostert beperkt tot
ten hoogste het factuurbedrag van het betrokken werk verricht
door Arnout Mostert of de vervanging van de drager van het materiaal.

► AANSPRAKELIJKHEID. (a.):
1. Arnout Mostert kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden
gesteld voor schade, financiële of materiële schade, die wordt geleden door de opdrachtgever met als aanwijsbare oorzaak publicatie of anderszins gebruik van de door Arnout Mostert in overeenstemming met de opdrachtgever geleverde diensten en goederen.
2. Arnout Mostert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventueel geleden schade door de opdrachtgever indien Arnout
Mostert niet in staat is om op een overeengekomen plaats en / of
tijdstip goederen dan wel diensten te leveren indien er sprake is
van ziekte en / of overmacht.
3. Arnout Mostert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade geleden door de opdrachtgever welke aanwijsbaar doch
niet met kwade opzet door Arnout Mostert is veroorzaakt.
4. Arnout Mostert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
door budgetoverschrijding veroorzaakte financiële schade voor de
opdrachtgever.
5. De opdrachtgever kan in geval van door hem geleden schade
geen sancties nemen op reeds vastgelegde vergoedingen en bedragen.
6. Niet aanwijsbaar door opzet ontstane schade aan apparatuur,
waarmee Arnout Mostert in opdracht van de opdrachtgever geacht wordt te werken, kan te nimmer worden verhaald op Arnout
Mostert.

► REGIE, SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE.
(aansprakelijkheid b):
1. Arnout Mostert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
door de producent (opdrachtgever) geleden schade welke aanwijsbaar doch niet met kwade opzet door hem (Arnout Mostert) is
veroorzaakt.
2. Arnout Mostert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden financiële schade welke ontstaan is door budget overschrijding.
2 b. Tevens kan de producent in geval van schade geen sancties
nemen op reeds overeengekomen bedragen welke voor de te verlenen diensten betaald worden.

