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Algemene leveringsvoorwaarden videoproducties en studioverhuur  
 
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op videoproducties en studioverhuur. 

 
1. Toepasselijkheid 

 

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten 

tot het verlenen van diensten en de verhuur van studioruimte(n) door Studio Zuidas BV, hierna te noemen 

‘opdrachtnemer’, aan (een) derde(n), hierna te noemen ‘opdrachtgever’.  

 

1.2. Onder werkzaamheden wordt in elk geval begrepen het verlenen van faciliteiten voor de totstandkoming van 

videoproducties, een en ander in de ruimste zin des woords: 

a. beeld- en/of geluidsregistratie 

b. audiovisuele vormgeving  

c. de afwerking van geluid bij beeld, radio- en TV-commercials, speelfilms en geluid voor nieuwe media. 

 

1.3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts door een schriftelijke, door beide partijen ondertekende, 

overeenkomst worden afgeweken. 

 

1.4. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door de 

opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 

 

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst/wijziging van de opdracht 

 

Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand uitsluitend na schriftelijke 

bevestiging van de opdrachtnemer. 

 

 

3. Duur van de opdracht 

 

3.1. De studioverhuur eindigt van rechtswege op de door partijen vooraf overeengekomen huurperiode. 

 

3.2. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst meer diensten verlangt, danwel (de) 

dienst(en) voor een langere periode verlangt dan overeengekomen is en opdrachtnemer in staat is aan deze wens 

te voldoen dan zullen extra kosten in rekening worden gebracht.  

 

3.3. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de 

studioverhuur niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventueel latere additionele 

opdrachtspecificaties. Dit dient schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. 

 

3.4. Indien een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, al dan niet voorlopige surséance van betaling 

aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een 

opzegtermijn te beëindigen. 

 

 

4. Dagen, dagdelen en tarieven  

 

4.1. Een huurdag bestaat uit acht uren, een dagdeel bestaat uit vier uren. 

 

4.2. Het tarief is wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd.  

 

4.3. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden 

opgelegd. 
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5. Betalingsvoorwaarden 

 

5.1. De betaling dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van 

zulke voorwaarden dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. 

 

5.2. Na de vervaldatum wordt de wettelijk rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. 

 

5.3. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer 

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel 

gerechtelijk als buitengerechtelijke. 

 

5.4.  De opdrachtnemer is bevoegd de teruggave van zaken, die hij voor de opdrachtgever in verband met de 

uitvoering van de opdracht onder zich heeft, op te schorten tot zijn vorderingen ter zake van de opdracht zijn 

voldaan. 

 

 

6. Aansprakelijkheid 

 

6.1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer zal uit hoofde van iedere met opdrachtnemer gesloten 

overeenkomst te allen tijde beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de vergoeding die de Opdrachtgever krachtens 

de desbetreffende overeenkomst aan opdrachtnemer verschuldigd is. Bij een opdracht met een looptijd langer dan 

zes maanden is de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste zes maanden verschuldigde vergoeding 

door de Opdrachtgever.  

 

6.2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.  

 

6.3. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van de opdrachtgever, van 

personeelsleden van de opdrachtgever, van door de opdrachtgever ingeschakelde derden dan wel van door de 

opdrachtgever toegelaten publiek, noch voor tenietgaan en beschadiging van deze eigendommen door lekkage, 

brand, vochtigheid en soortgelijke omstandigheden, uit, respectievelijk in, onroerende zaken of reportagewagens, 

een en ander behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer of van een personeelslid van opdrachtnemer.  

 

6.4.  

Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor tenietgaan, verlies of beschadiging van geluid- en/of beeld- en/of 

informatiedragers en het daarop vastgelegde materiaal, noch is opdrachtnemer aansprakelijk voor tenietgaan, 

verlies of beschadiging van door de opdrachtgever aan haar in het kader van te verlenen diensten afgegeven 

zaken, een en ander behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer of van een personeelslid van 

opdrachtnemer.  

 

 

7. Auteursrecht  

 

7.1. De opdrachtgever garandeert opdrachtnemer dat zij toestemming van de auteursrechthebbende(n) heeft om 

onderdelen waarop auteursrecht van derden rust op te nemen in haar product en door opdrachtnemer te laten 

vastleggen op geluid- en/of beeld- en/of informatiedragers.  

 

7.2. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle vorderingen van auteursrechthebbenden, voortvloeiend 

uit een handelen van opdrachtnemer in het kader van een opdracht van de opdrachtgever.  

 

 


