Algemene voorwaarden Pictures & Movies [Video].
Bij het bespreken van een opdracht gaat de opdrachtgever akkoord met onderstaande
algemene voorwaarden.
Auteursrecht .
Het auteursrecht van de video’s ligt ten allen tijde bij Pictures & Movies. De opdrachtgever
geeft Pictures & Movies toestemming om de gemaakte video’s van de opdrachtgever te
gebruiken voor commerciële doeleinden op internet. De opdrachtgever ontvangt hiervoor
geen vergoeding of restitutie. Indien de opdrachtgever uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte
video’s van hem/haar gebruikt worden voor commerciële doeleinden zoals hierboven
beschreven, dan dient de opdrachtgever dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken.
Naamsvermelding.
Pictures & Movies plaatst ten alle tijden hun logo in een video. Als de opdrachtgever hier niet
akkoord mee gaat, dan moet de opdrachtgever dit tot max 5 dagen na de opnames
aangeven. De naam van Pictures & Movies dient duidelijk bij publicatie vermeld te worden.
Opdracht.
Om een opdracht vast te leggen stuurt Pictures & Movies altijd een bevestiging. De opdracht
is pas definitief zodra Pictures & Movies een bevestiging heeft gestuurd. Als de
opdrachtgever niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, neemt deze binnen 5
dagen contact op met Pictures & Movies.
Aanleveren.
Nadat de montage wordt er een video preview verzonden in lage resolutie. Deze lage
resolutie versie mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Mochten er delen
zijn waar de opdrachtgever niet tevreden mee is kan er tot maximaal 3x beelden veranderd
en/of vervangen worden. Mocht de video nadat er 3x beelden veranderen en/of vervangen
zijn nog steeds niet naar wens zijn, dan wordt er een mondelingen afspraak gemaakt over
wat er in rekening wordt gebracht. Pictures & Movies staat voor hoge kwaliteit en levert zijn
video’s altijd in Full HD met 50fps.
Audio.
In een video wordt er in de meeste gevallen gebruik gemaakt van muziek die te gebruiken is
voor commerciële doeleinden. Mocht de klant audio willen gebruiken die niet gebruikt mag
worden voor commerciële doeleinden is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de
kosten die gemaakt worden wanneer een video op wordt gepubliceerd op bijvoorbeeld;
internet, etc. Bij het gebruik van audio die niet gebruikt mag worden voor commerciële
doeleinden zal Pictures & Movies de video ook niet gebruiken.
Consumpties.
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er tijdens de opdracht een redelijke
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vergoeding/verzorging voor consumpties is.
Betaling.
Pictures & Movies stuurt een factuur met het daarop afgesproken bedrag. De factuur wordt
per mail verzonden. De opdrachtgever dient de factuur te betalen binnen de gestelde
betalingstermijn van 14 dagen. Producten worden pas geleverd indien de betaling binnen is.
Oplevering.
Pictures & Movies levert altijd binnen maximaal 2 weken tijd nadat de video geschoten is de
video af. Indien er door omstandigheden hier niet aan voldoen kan, wordt dit besproken met
de opdrachtgever.
Reiskosten.
De door Pictures & Movies gemaakte totale reiskosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding van €0,25 per gereden
kilometer met een minimum totaal bedrag van €10,-, indien anders besproken.
Annuleringsvoorwaarden.
In geval van ziekte of een andere goede reden is het mogelijk om een opdracht te verzetten.
Mocht de opdracht geannuleerd worden binnen 5 dagen voor de opdracht dan brengt
Pictures & Movies geen kosten in rekening. Als er op een dag voorafgaand aan de opdracht
of op de dag zelf wordt geannuleerd, wordt 100% in rekening gebracht. Mocht u de opdracht
willen verplaatsen dan kan dit kosteloos tot maximaal 2 dagen voor de allereerst
afgesproken datum. Hiervoor worden dan geen extra kosten in rekening gebracht.
Annuleren kan alleen schriftelijk of per mail. Wanneer dit niet het geval is zal Pictures &
Movies de gemaakte kosten in rekening brengen voor de wederpartij.
Toepasselijk recht.
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
KVK: 66719690
BTW: NL222438289BO1
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