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THIERRY BRANDERHORST

KvK nr. 67096026

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

Producties:  De door Thierry Branderhorst aan de Opdrachtgever geleverde Producties, op basis van 
   de Algemene Voorwaarden.

Opdracht:   Het verzoek van de Opdrachtgever aan Thierry Branderhorst om werkzaamheden te verrichten
   in ruil waarvoor Opdrachtgever aan Thierry Branderhorst een betaling verschuldigd zal zijn.

Opdrachtgever:  De natuurlijke- of rechtspersoon die de diensten en Producties aan Thierry Branderhorst verstrekt.

Opdrachtnemer:  Thierry Branderhorst, handelsnaam Thierry Branderhorst.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden van Thierry Branderhorst.

Overeenkomst:  Elke wederzijdse acceptatie, digitaal, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van een of meer  
   Producties.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle mondelinge 
 en/of schriftelijke offertes en overeenkomsten die Thierry Branderhorst heeft afgesloten met de Opdrachtgever.

2.2  Door verlening van Producties aan Thierry Branderhorst verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft   
 genomen van deze algemene voorwaarden en dat Opdrachtgever met deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van  
 eventuele door hem gehanteerde algemene voorwaarden, akkoord gaat en deze aanvaard.

2.3  Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de  
 Opdrachtgever en Thierry Branderhorst overeen gekomen wordt.
 
2.4  Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen Thierry Branderhorst en de Opdrachtgever, voor zover van deze  
 voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.5 Thierry Branderhorst is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Mits Thierry Branderhorst de  
 Opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, is de Opdrachtgever aan de nieuwe algemene voorwaarden  
 gebonden.

Artikel 3: Uitvoering van Opdracht door Thierry Branderhorst

3.1  Thierry Branderhorst zal zich inspannen de Producties zorgvuldig, onafhankelijk (zelfstandig) en buiten   
 dienstbetrekking van de Opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Voor zover noodzakelijk zal Thierry  
 Branderhorst de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3.2   Thierry Branderhorst geniet bij de uitvoering van de Producties volledige creatieve vrijheid waaronder in ieder   
 geval, maar niet uitsluitend, wordt verstaan de eigen invulling van de ‘stijl’, ‘sfeer’ en ‘karakter’ van Producties.

3.3  Thierry Branderhorst heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.4  Thierry Branderhorst garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is gemaakt. 
 Thierry Branderhorst, KvK-nummer: 67096026
 
3.5  Bij de uitvoering van Diensten en Producties is er 1 (één) inzage moment naar aanleiding waarvan de Opdrachtgever kan  
 verzoeken om elementen uit Producties te wijzigen en of aan te passen.

3.6 Indien de Opdrachtgever, na het inzage moment en na de eventuele wijzigingen en of aanpassingen die op verzoek van  
 Opdrachtgever en naar aanleiding van het inzage moment zijn gedaan, alsnog wijzigingen wil laten aanbrengen aan de  
 Producties, kunnen er door Thierry Branderhorst meerkosten in rekening worden gebracht.

3.7  Voor het uitvoeren van het meerwerk, zoals bedoeld in artikel 3.6, zal er eerst een prijsopgaaf m.b.t. tot de meerkosten  
 worden verstrekt aan de Opdrachtgever. Na het aanvaarden van de prijsopgaaf door de Opdrachtgever, zal Thierry  
 Branderhorst het meerwerk uitvoeren.
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Artikel 4: Levering

4.1  Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering  
 door Thierry Branderhorst mogelijk te maken.

4.2  Tenzij anders overeengekomen levert Thierry Branderhorst de Producties via het internet aan de Opdrachtgever. Onder  
 deze vorm van levering kan bijvoorbeeld worden verstaan een levering via http://www.wetransfer.com.

4.3  Door Thierry Branderhorst genoemde leveringstermijnen worden naar beste eer en geweten vastgesteld op grond van de  
 gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Thierry Branderhorst bekend waren en zullen zoveel mogelijk in  
 acht worden genomen.

4.4  Partijen zullen elkaar zo snel mogelijk op de hoogte stellen zodra van enige omstandigheid blijkt die van invloed kan zijn op  
 de (tijdige) uitvoering van de werkzaamheden en/of de leveringstermijnen.

4.5  Thierry Branderhorst is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim   
 nadat de Opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de  
 ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

4.6  Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen na afronding van de Opdracht,  
 schriftelijk aan Thierry Branderhorst te worden meegedeeld.

Artikel 5: Gebruik en licentie

5.1  Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Thierry Branderhorst,  
 verkrijgt hij een exclusieve en eeuwigdurende licentie tot het gebruik van de Producties voor zover dit betreft het recht van  
 openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de Opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de  
 bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van, waarvoor op het moment  
 van het verstrekken van de Opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het  
 sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

5.2  Tenzij anders is overeengekomen, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van  
 Thierry Branderhorst veranderingen in (de voorlopige versie van) de Producties, aan te brengen of te laten aanbrengen.  
 Indien er slechts sprake is van intern gebruik, mag de Opdrachtgever wel veranderingen in (de voorlopige versie van)  
 de Producties, aanbrengen of laten aanbrengen, mits de naam en/of het logo van Thierry Branderhorst van de Producties  
 worden verwijderd.
 
5.3  Thierry Branderhorst heeft met, inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de Producties te  
 gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie nadat deze eerder door Opdrachtgever is openbaar gemaakt.

5.4  Tenzij anders overeengekomen blijft Thierry Branderhorst nadrukkelijk uitsluitend en alleen rechthebbende op alle in  
 het kader van de Opdracht gemaakte Producties evenals, maar niet beperkt tot, alle geschreven scenario’s, scripts,  
 storyboards en andere zaken die Thierry Branderhorst voor het uitvoeren van de Opdracht onder zich heeft gehad, en is in  
 geen geval verplicht deze opnames en/of zaken af te staan of ter inzage voor te leggen aan de Opdrachtgever.

Artikel 6: Medewerking Opdrachtgever

6.1  Opdrachtgever zal Thierry Branderhorst steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van deze overeenkomst   
 benodigde gegevens, inlichtingen, documentatie, materialen, en/of overige benodigdheden ter beschikking stellen. 
 Voorts zal Opdrachtgever Thierry Branderhorst tijdig in kennis stellen van zijn beslissingen, en ontvangen documenten  
 tijdig beoordelen en alle overige benodigde medewerking verlenen teneinde Thierry Branderhorst in staat te stellen aan de  
 leveringsdatum te voldoen.

6.2  Indien de in het hiervoor omschreven artikellid benodigdheden niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken 
 ter beschikking zijn gesteld aan Thierry Branderhorst of indien de benodigde medewerking niet wordt verleend of 
 indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, is Thierry Branderhorst gerechtigd de uitvoering  
 van de overeenkomst en de leveringsdatum op te schorten zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever  
 gehouden te zijn. Voorts kan Thierry Branderhorst de daardoor eventueel ontstane kosten en te verrichten meerwerk  
 volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

6.3  De Opdrachtgever vrijwaart Thierry Branderhorst of door Thierry Branderhorst bij de Opdracht ingeschakelde personen  
 voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de Opdracht.

6.4  De Opdrachtgever vrijwaart Thierry Branderhorst voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom  
 op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.
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Artikel 7: Intellectuele Eigendomsrechten

7.1  Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of door Thierry  
 Branderhorst ter beschikking gestelde materialen zoals concepten, grafisch materiaal, ontwerpen, vormgeving, teksten,  
 logo’s, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Thierry  
 Branderhorst.

7.2  De Opdrachtgever verkrijgt met inachtneming van artikel 5.1, een exclusieve en eeuwigdurende licentie op de Producties.  
 Op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde materialen door Thierry Branderhorst rust een auteursrecht toekomend  
 aan Thierry Branderhorst. Tenzij anders overeengekomen, geldt Thierry Branderhorst als maker in de zin van de   
 Auteurswet en kan als auteursrechthebbende over het werk beschikken.

7.3  Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of 
 anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. In de tussen partijen overeengekomen prijs is inbegrepen de vergoeding  
 voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de  
 overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik  
 van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met  
 betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.
 
7.4  Tenzij anders overeengekomen, is Thierry Branderhorst gerechtigd om haar logo en naam, aan het begin of einde van  
 de Producties te vermelden en is het de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming het werk  
 zonder vermelding van de naam van de Opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

7.5  In het kader van de krachtens deze overeenkomst door Thierry Branderhorst tot stand gebrachte Producties en 
 andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Thierry Branderhorst, ongeacht of deze aan de  
 Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 8: Betaling

8.1  Betalingen dienen plaats te vinden binnen 21 (een en twintig) dagen na factuurdatum. Indien de betalingstermijn wordt  
 overschreden is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder nader ingebrekestelling, en zal aan Opdrachtgever over  
 het openstaande bedrag een vertragingsrente van 2 (twee) procent per maand cumulatief in rekening worden gebracht,  
 gerekend over de periode dat de Opdrachtgever in verzuim is.

8.2  Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden  
 gegeven. Alle door Thierry Branderhorst daarbij gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke   
 en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en  
 incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de Opdrachtgever.

8.3  Vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig)  
 nakomt of anderszins in gebreke is, is het de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde   
 resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan de Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 9: Opzegging en ontbinding overeenkomst

9.1  Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, de door Thierry Branderhorst  
 gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

9.2  Indien de overeenkomst door Thierry Branderhorst wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in 
 de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, 
 de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de   
 Opdrachtgever op grond waarvan van Thierry Branderhorst redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de Opdracht  
 wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

9.3  De schadevergoeding als bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend  
 uit de door de Opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de Opdracht aangegane verbintenissen met   
 derden, alsmede 40% van het resterende deel van het honorarium welke de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de  
 Opdracht verschuldigd zou zijn.

9.4  Zowel Thierry Branderhorst als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te  
 ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.
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9.5  Indien de Opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan  
 de hem ter beschikking gestelde bestanden/beelden/films te gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan de  
 Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

9.6  Wanneer de werkzaamheden van de Opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke   
 werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor  
 onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een  
 redelijke opzegtermijn van ten minste twee (2) maanden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1  Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Thierry Branderhorst, is de aansprakelijkheid van Thierry Branderhorst  
 voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens Thierry Branderhorst gepleegde onrechtmatige daad,  
 beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de Opdracht, met dien verstande dat dit  
 bedrag niet hoger zal zijn dan het tussen Thierry Branderhorst en Opdrachtgever overeengekomen honorarium.

10.2  Iedere aansprakelijkheid van Thierry Branderhorst voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede  
 begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of  
 schade wegens gederfde winst. Thierry Branderhorst is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, 
 schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde  
 omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen  
 door de Opdrachtgever of schade wegens door Thierry Branderhorst gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud  
 niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

10.3  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de Opdrachtgever na het ontstaan van de  
 schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Thierry Branderhorst heeft gemeld.

10.4  Na het voltooien van de Opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch de Opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht  
 met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 11: Overige bepalingen

11.1  Op de overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter
 tot het kennisnemen van geschillen tussen de Opdrachtnemer en Thierry Branderhorst is de bevoegde rechter in het  
 arrondissement waar Thierry Branderhorst is gevestigd.

11.2  Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op  
 het moment waarop deze het kantoor en/of magazijn van Thierry Branderhorst hebben verlaten.

11.3  Partijen zijn verplicht van elke adreswijziging onverwijld schriftelijk kennis aan de Opdrachtgever te geven.

11.4  Door verlening van een Opdracht aan Thierry Branderhorst verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van  
 deze algemene voorwaarden van Thierry Branderhorst en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.


