
Algemene Voorwaarden videoproductie Studio “Greft”, te Wartena

Preambule
Studio “Greft” is de naam waaronder -Charles C. Storm, wonende Greft 6, 9003 XZ te Wartena- videoproducties voor derden 
maakt maar is geen zelfstandige juridische entiteit.

Studio “Greft” stelt zich ten doel zonder berekening van loonkosten videoproducties te maken voor scholen, verenigingen en 
stichtingen. De in rekening gebrachte kosten betreffen uitsluitend een tegemoetkoming in de materiële kosten voorafgaand aan- 
en/of ten gevolge van- de videoproductie.

Algemene Voorwaarden
Alle leveringen en prestaties, zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde 
voorwaarden. Uitsluitend indien schriftelijk bevestigd is met wederzijdse instemming afgeweken van deze voorwaarden.
1 – Daar waar mogelijk wordt Charles C. Storm als vrijwilliger ingeschreven bij de school of vereniging of de stichting gedurende 
de projectduur. Daarmee is verzekering tegen schade en/of letsel gedekt uit de aansprakelijkheidsverzekering van de school of 
vereniging of stichting  die voor de uitvoering van vrijwilligersbeleid is afgesloten. De school of vereniging of stichting  informeert 
over de voorwaarden, vooral in relatie tot het mogelijk ontstaan van schade door leerlingen, sporters of andere indirect 
betrokken derden aan de gebuikte apparatuur. Indien niet mogelijk is de opdrachtgever aansprakelijk voor schade ontstaan 
tijdens de projectduur door leden, leerlingen, vrijwilligers, beroepskrachten van de opdrachtgever.
2 – De in rekening te brengen kosten worden te voren vastgesteld in relatie tot de omvang van de productie en zijn gebaseerd 
op de redelijkerwijs te maken en gemaakte kosten alvorens een videoproductie tot stand kan komen. Eventuele autokosten voor 
zover zij de 50 km per productie overstijgen, zijn niet inbegrepen en worden separaat in rekening gebracht.
3 – Kosten worden volgens tabel bepaald en uitsluitend indien schriftelijk bevestigd, is anders overeengekomen. Deze vaste 
productiekosten dienen vooruit te zijn betaald en bijgeschreven op de bankrekening van C. C. Storm vóór de (eerste) 
opnamedag. De verkoopprijs van DVD’s aan derden worden door de opdrachtgever bepaald.
4 - Het opgenomen beeldmateriaal wordt gemonteerd en bewerkt naar inzicht van studio “Greft”, met inachtneming van de 
wensen van de opdrachtgever. Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de opdrachtgever nooit als reden van 
niet-betaling van de factuur inroepen dat het eindproduct niet volledig naar wens is. 
5 - Alle klachten betreffende afgeleverde werken moeten op straffe van verval, binnen acht werkdagen na de factuurdatum ter 
kennis worden gebracht aan Studio “Greft”. Na verloop van de termijn van acht werkdagen worden de facturen beschouwd als 
aanvaard zonder voorbehoud. 
6 - Indien een opdracht niet of onvoldoende uitgevoerd kan worden omwille van technische redenen of overmacht, zoals slechte 
geluidsvoorziening of geluidsoverlast ter plekke, beschadiging of uitval van apparatuur, ongunstige weersomstandigheden, files, 
omleidingen of noodgevallen, kan en zal de opdrachtgever hiervoor geen schadevergoeding eisen. Overige eisen van 
schadevergoeding overschrijden nooit het reeds betaalde bedrag onder aftrek van reeds gemaakt kosten.
7 - De vermoedelijke duurtijd voor een opdracht en/of de vermoedelijke afleveringsdatum worden slechts opgegeven als 
indicaties en zonder dat deze als bindend mogen worden beschouwd.  Eventuele vertraging geeft de opdrachtgever niet het 
recht de bestelling te annuleren of aanspraak te maken op schadevergoeding dan wel korting te eisen.
8. Onder productietijd wordt tevens verstaan de periode die nodig is voor de beoordeling van de proef DVD's door de 
opdrachtgever. Deze termijnen bedragen maximaal voor de 1e proef DVD 10 werkdagen en de 2e proef DVD 4 dagen.
9 - Alle producties van Studio “Greft” vallen onder de wet op het auteursrecht. Het vermenigvuldigen van producties op enigerlei 
wijze, geheel of gedeeltelijk, is verboden en strafbaar. Studio “Greft” zal bij niet naleving hiervan altijd, hoe klein de inzet ook is, 
aangifte doen en/of de overtreder gerechtelijk vervolgen. Het is mogelijk de rechten van de opnames ten behoeve van verdere 
reproductie, tegen nader overeen te komen vergoeding, te verkrijgen.
10. Wanneer de opdracht behelst het vastleggen van uitvoeringen waarover auteursrechten verschuldigd zijn,  waaronder de 
gekozen en uitgevoerde muziek, toneelstuk of anderszins heeft opdrachtgever deze rechten voldaan en vrijwaart de 
opdrachtgever studio “Greft” van enige aansprakelijkheid in deze.
11 - Studio “Greft” zal voor een periode van 1 jaar een reservekopie bewaren zodat opdrachtgever een nabestelling kan doen 
als de eerder geleverde beelddragers zouden worden beschadigd of verloren raken. Deze beelddragers zullen met de grootste 
zorg worden behandeld en bewaard. Indien echter door omstandigheden van technische aard of volledig buiten de wil van 
Studio “Greft” de beeld- en geluidsdragers toch beschadiging zouden oplopen of gestolen zouden worden, kan de 
opdrachtgever hiervoor geen schadevergoeding eisen. 
12 - Elke productie zal beginnen en eindigen met beelden van naam en/of logo van Studio “Greft”. Indien de opdrachtgever 
wenst dat het “eigen logo” eveneens in de productie opgenomen wordt zal de opdrachtgever het logo digitaal beschikbaar 
stellen. Studio “Greft” aanvaardt geen aansprakelijkheid in enigerlei vorm, indien het resultaat van het gebruik van het Logo niet 
naar verwachting tot zijn recht komt.
13 - Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen al onze facturen betaald te worden binnen veertien dagen na 
factuurdatum. Deze termijn verloopt van rechtswege zonder nadere in gebreke stelling. Partijen komen overeen dat studio 
“Greft”  gerechtigd is voor iedere aanmaning € 25,- administratiekosten in rekening te brengen terwijl vanaf de vervaldatum van 
de factuur een rentevergoeding verschuldigd is van 1% per maand of gedeelte daarvan. Deze boete rente is cumulatief. Alle 
kosten voor vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever.
14 - De rechten op de auteursbeschermde werken van Studio “Greft” kunnen worden verkregen d.m.v. een overdracht van het 
auteursrecht voor reproducties in eigen beheer en/of het gebruiken van de gepresenteerde werken op internet. Dit geschiedt 
door de rechten op de gepresenteerde werken af te kopen. De kosten hiervan zullen al naar gelang de situatie worden 
vastgesteld en nader overeengekomen. 
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Studio “Greft”
Tabel vergoedingen.

Voor een productie met 1 opname dag met 1 camera:  vast € 265,-. 
Volgende opname dagen met 1 camera € 95,- per dag.

Voor een video-productie wordt per camera/ per persoon een bedrag ad € 265,-- in 
rekening gebracht als vaste kostenvergoeding voor afschrijving en onderhoud 
camera, kosten van tapes, batterijen en overige accessoires. Zo nodig lampen (1x 
dubbel) en extra microfoons (2 x handmicrofoon). Eventuele overig noodzakelijke 
accessoires moeten gehuurd worden en de kosten daarvan worden doorberekend.

Hierbij is tevens inbegrepen: maximaal 50 km reizen. 
(Wartena - opnamelocatie 25 km)

per productie:
2 proefsessie's met elk 2 DVD's
aflevering: 5 DVD's bedrukt in kleur in transparante Slim-case.

Indien na de 2e proefDVD aanvullende proefsessies worden verlangd wordt hiervoor 
€ 25,- per sessie in rekening gebracht waarvoor 2 proef DVD's worden geleverd.

Extra proef DVD's kosten € 5,50 per stuk per proefsessie (excl. eventuele 
portokosten indien deze moeten worden toegezonden).

Kilometer vergoeding  € 0,42 p/km

Bankrekening: 67 82 05 760 t.n.v. C. C. Storm, Warten
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