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1.De offertes die gemaakt worden zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen tenzij anders aange-
geven is. Susanne Dekker stelt haar offertes samen, op basis van inschatting van de benodigde werk-
uren voor conceptfase, uitwerkfase, opnames en montage en andere project gerelateerde zaken. Het 
kan voorkomen dat de opdrachtgever gedurende de opdracht andere wensen krijgt, die nog niet in de 
offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van het in de offerte aangegeven uurtarief, 
bovenop de offerte afgesproken factuurbedrag in rekening gebracht. 

2.Een door Susanne Dekker gestuurde offerte hoeft niet alle gevallen getekend retour gestuurd te wor-
den om akkoord te geven. Als opdrachtgever schriftelijk reageert op een bericht van Susanne Dekker 
waarbij de offerte was toegevoegd en daarbij aangeeft dat de opdracht vervolgd wordt, mag er redelijk 
Weijs vanuit worden gegaan dat de opdrachtgever kennisgenomen heeft van de offerte en hiermee 
akkoord is. Gegaan.  

1.Susanne dekker zal de overeenkomst met haar creativiteit en vakmanschap zo goed mogelijk uit-
voeren met altijd het oog op de wensen van de klant. 

2.Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Susanne Dekker 
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Susanne Dekker is niet verplicht 
om dit te vermelden aan de opdrachtgever. 

3.De opdrachtgever draagt zorg dat alle gegevens, waarvan Susanne Dekker aangeeft dat deze nood-
zakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn 
voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Susanne Dekker worden verstrekt. Indien de voor 
de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Susanne Dekker zijn verstrekt, 
heeft Susanne Dekker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de ver-
traging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening 
te brengen.

4.Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Susanne 
Dekker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de op-
drachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.Susanne Dekker is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde 
eigen media.

OFFERTES

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
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1.De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk 
anders overeenkomen.
 
2.Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een 
termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringster-
mijn dient de opdrachtgever Susanne Dekker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

1.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het nood-
zakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in 
onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip 
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Susanne Dekker zal de opdrachtgever zo 
spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties 
heeft, zal Susanne Dekker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.Indien een vast honorarium is, overeengekomen zal Susanne Dekker daarbij aangeven in hoever-
re de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg 
heeft.

5.In afwijking van lid 3 zal Susanne Dekker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de 
wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

CONTRACTDUUR UITVOERINGSTERMIJN

WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 

1.Susanne Dekker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de 
auteurswet.

2.Na betaling van de factuur verwerft de opdrachtgever het recht om de door Susanne Dekker ge-
produceerde productie naar eigen inzicht te gebruiken op alle eigen, door de opdrachtgever beheerde, 
kanalen. Indien de opdrachtgever de door Susanne Dekker geproduceerde productie wilt inzetten op 
andere kanalen (bijvoorbeeld in een televisie-uitzending) dient Susanne Dekker hiervoor schriftelijk 
toestemming te geven. Susanne Dekker behoudt het recht additionele kosten hiervoor te rekenen, op 
basis van lid 1.

INTELLECTUEEL EIGENDOM 
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3.De opdrachtgevers vrijwaren Susanne Dekker volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk 
op auteursrechten ten gevolge van door Susanne Dekker, die ten behoeve van opdrachtgevers zijn, 
verrichte montages en/of het dupliceren van opnames welke door de opdrachtgevers zijn aangele-
verd. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder 
het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Susanne Dekker. Op alle Susanne Dekker 
producties rust het auteursrecht. Een Susanne Dekker productie mag niet verveelvoudigd, gerepro-
duceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Susanne Dekker. Het is mogelijk 
auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Susanne Dekker. Susanne Dekker is te allen tijde 
gerechtigd de door haar geproduceerde producties in te zetten voor promotiedoeleinden naar haar 
inzien voor Susanne Dekker, tenzij anders afgesproken met de opdrachtgever. In dat geval weegt de 
overeenkomst met de opdrachtgever zwaarder dan het recht van Susanne Dekker om de eigen pro-
ducties naar eigen inzicht in te zetten voor promotiedoeleinden

4.Al het door Susanne Dekker gemaakte ruwe materiaal, wordt minimaal één jaar bewaard in het 
archief. Eindproducten worden minimaal vijf jaar bewaard. Susanne Dekker behoudt zich het recht om 
na deze periodes het materiaal te vernietigen.

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval 
een opzegtermijn van ten minste twee volle kalendermaanden in acht te nemen. Mocht de opdracht-
gever besluiten na het accepteren van de offerte en betaling van de aanbetaling (zoals vermeld in 
Artikel Facturatie/Betaling Lid 1) de overeenkomst op te zeggen, dan kan hij geen aanspraak maken 
op terugboeking van de aanbetaling.

Indien Susanne Dekker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1.De aansprakelijkheid van Susanne Dekker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering 
wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2.Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering 
wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Susanne Dekker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde 
van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

OPZEGGING

AANSPRAKELIJKHEID 
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3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met 
een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie 
maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4.Susanne Dekker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

5.Susanne Dekker is enkel aansprakelijk voor door haar aangedragen of geproduceerd materiaal. Door 
de opdrachtgever verstrekte gegevens of materiaal vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van 
de verstrekker. Mocht Susanne Dekker echter het vermoeden hebben dat er auteursrecht rust op deze 
gegevens dan wel materiaal, dan wordt hij geacht dit tijdig te melden aan de verstrekker. Susanne 
Dekker is hier echter niet toe verplicht.

1.Tenzij anders is overeengekomen hanteert Susanne Dekker één factuurmoment. Namelijk na de 
aflevering van het eindproduct.

2.Binnen viertien dagen dient de factuur betaald te worden tenzij anders aangegeven op de factuur.
 
3.Als de betalingstermijn verstreken is, zal Susanne Dekker tot twee maal toe een herinnering sturen. 
Mocht de gefactureerde nog steeds in verzuim zijn, dan zal Susanne Dekker de factuur doorzetten 
naar een, door Susanne Dekker te kiezen, incassobureau. De kosten hiervoor zullen voor de rekening 
voor de gefactureerde zijn, en komen bovenop het oorspronkelijke bedrag. Susanne Dekker dient in de 
tweede herinnering de incassokosten te specificeren.

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de 
vorderingen van Susanne Dekker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Susanne Dekker 
onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle 
verschuldigde rente en kosten; in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, 
zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in 
de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur.

FACTURATIE BETALING 

REIS EN VERBLIJFKOSTEN
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Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt, moeten rechten afgedragen worden aan desbe-
treffende auteursrechtenorganisatie. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte 
worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door de desbetreffende auteurs-
rechtenorganisatie. Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, 
oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en 
worden toegevoegd worden aan de eindfactuur, tenzij anders is overeengekomen.

Susanne Dekker behoudt de mogelijkheid om alle producties te gebruiken ter promotie, naar eigen 
inzicht, tenzij anders afgesproken met de opdrachtgever. Dit geldt zowel voor alle vormen van media 
waarbij Susanne Dekker betrokken is, waaronder complete producties en geschoten beeldmateriaal, 
ook als deze als freelance in opdracht van een derde partij is verricht.

MUZIEKRECHTEN

PROMOTIE
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