ALGEMENE VOORWAARDEN BRUSSAARD HOLDING B.V. (DLGR),
BRAINWAYS B.V. (DOELGERICHTER)
1.

Begripsbepalingen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
“DB”: Brussaard Holding B.V. (tevens handelend onder de DLGR) en Brainways BV
(Doelgerichter) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel respectievelijk onder nummer
32064959 en 32044623;
“Materiaal”: documenten, televisiebeelden, beeldfragmenten in de ruimste zin van het woord (zoals
videofragmenten, fragmenten op DVD, disk of (andere) dragers van computerbestanden etc.),
geluidsfragmenten in de ruimste zin van het woord (zoals geluid bij televisiebeelden, videobeelden,
radio, geluid vastgelegd in een computerbestand etc.), URL’s, domeinnamen en overige gegevens
(zoals tekeningen, computerbestanden, programmatuur, berekeningen, mediaplannen, strategieën
etc.);
“Wederpartij”: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie DB een overeenkomst sluit c.q. ten
behoeve van wie DB goederen levert en/of diensten of werkzaamheden verricht.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van DB en op
alle overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen DB en Wederpartij, tenzij partijen
schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij worden
uitdrukkelijk uitgesloten.
In geval van strijdigheid van het bepaalde in een overeenkomst tussen DB en Wederpartij en het
bepaalde in deze Algemene Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.
Aanbod en overeenkomst
Alle aanbiedingen en offertes van DB zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
Offertes en prijsafspraken tussen DB en Wederpartij gelden niet automatisch voor de toekomst.
Een overeenkomst tussen DB en Wederpartij komt eerst tot stand door een schriftelijke
opdrachtbevestiging door DB, dan wel doordat door DB met de uitvoering van de overeenkomst
is begonnen. Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt voor
Wederpartij als aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
De overeenkomst wordt geacht de afspraken tussen DB en Wederpartij juist en volledig weer te
geven. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat andere of aanvullende
werkzaamheden noodzakelijk of gewenst zijn, zullen DB en Wederpartij in onderling overleg
nadere afspraken maken en deze schriftelijk vastleggen. Door een wijziging van de overeenkomst
kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering alsmede de afgesproken vergoeding
wijzigen.
DB is bevoegd, indien zij dit wenselijk of noodzakelijk acht voor een juiste uitvoering van de
overeenkomst, derden in te schakelen, al dan niet in onderaanneming. De honoraria en kosten van
deze derden zullen aan Wederpartij worden doorbelast. Alvorens derden in te schakelen zal DB
met Wederpartij overleggen. Deze Algemene Voorwaarden zullen ook tegenover Wederpartij
gelden voor eventuele derden die DB inschakelt voor de uitvoering van overeenkomsten en
werkzaamheden.
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3.5.

Indien Wederpartij aan DB een voorkeur uitspreekt voor een bepaalde persoon (bijvoorbeeld een
video editor of regisseur) of een andere door DB in te schakelen derde, zal DB zich in alle
redelijkheid inspannen deze voorkeur te honoreren. DB is in dit geval gerechtigd de door DB te
bepalen en aan de Wederpartij schriftelijk op te geven meerprijs in rekening te brengen welke
door de Wederpartij zal worden voldaan. Mocht de voorkeur niet kunnen worden gehonoreerd,
dan wel valt de video editor, regisseur of een andere door DB ingeschakelde derde om welke
reden dan ook uit, dan is DB gerechtigd een andere video editor, regisseur of andere derde in te
schakelen, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de voorkeur van Wederpartij. In
dit laatste geval is Wederpartij niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, op te zeggen of
anderszins te beëindigen.

4.
4.1.

Verplichtingen Wederpartij
Onverminderd de verder in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen zal Wederpartij
tijdig alle noodzakelijke gegevens, inlichtingen, instructies, materialen en/of overige benodigdheden
aan DB ter beschikking te stellen en alle noodzakelijke medewerking verlenen.
Voor zover DB voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik dient te maken van door
Wederpartij te verstrekken benodigdheden, zoals bedoeld in het vorige lid, zal Wederpartij
garanderen dat Wederpartij gerechtigd is te beschikken over het aan DB ter beschikking gestelde
en zal Wederpartij er voor zorg dragen dat eventueel bij deze benodigdheden betrokken derden/rechthebbenden, waaronder bijvoorbeeld hierin geportretteerde personen en/of rechthebbenden
op eventueel hierin gebruikte werken van intellectuele eigendom, onherroepelijk en
onvoorwaardelijk hun toestemming verlenen tot het gebruik daarvan ten behoeve van te
vervaardigen/te leveren zaken en/of diensten. Wederpartij draagt er zelf zorg voor en staat er
jegens DB voor in dat eventueel uit dien hoofde verschuldigde vergoedingen aan en/of vereiste
toestemmingen van deze derden tijdig worden voldaan respectievelijk worden verkregen.
Wederpartij vrijwaart DB voor alle aanspraken van derden indien rechten van derden worden
geschonden of geacht te zijn geschonden.
DB biedt Wederpartij de mogelijkheid om, in onderling overleg, de voortgang van de uitvoering
van de overeenkomst regelmatig te controleren. Ook wordt Wederpartij de mogelijkheid geboden
na afloop van de uitvoering van de overeenkomst een zogenaamde eindcontrole te verrichten.
Mocht Wederpartij van deze mogelijkheid geen gebruik maken, danwel worden ten tijde van
voornoemde tussentijdse controles, maar in ieder geval ten tijde van de eindcontrole door
Wederpartij geen tekortkomingen geconstateerd, dan wordt Wederpartij geacht akkoord te gaan
met de uitvoering en uitkomst van de overeenkomst.

4.2.

4.3.
4.4.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

Termijnen
De in offertes, bevestigingen en/of overeenkomst genoemde termijnen voor de dienstverlening
en/of levering worden naar beste geweten en op basis van ervaring door DB opgegeven; ze zijn
vrijblijvend en zullen zoveel mogelijk door DB in acht worden genomen. Termijnen zijn alleen als
fatale termijnen te beschouwen als dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien
overschrijding van een termijn dreigt, zal DB Wederpartij hierover informeren en treden partijen
vervolgens in overleg om een nieuwe termijn vast te stellen.
Als Wederpartij een vooruitbetaling verschuldigd is (zoals bepaald in artikel 7.2) of voor de
uitvoering van werkzaamheden informatie en documentatie aan DB moet verstrekken (zoals
bepaald in artikel 4.1 en 4.2), gaan overeengekomen termijnen pas in op het moment dat
Wederpartij deze verplichtingen geheel is nagekomen.
In het geval Wederpartij het in artikel 5.2 genoemde niet tijdig en/of niet volledig nakomt, is DB
gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst alsnog, zonder enige schadevergoeding verschuldigd
te zijn, op te schorten, te weigeren en/of of aanvullende kosten in rekening te brengen,
onverminderd het recht van DB schadevergoeding te vorderen. Mocht blijken dat ontbinding of
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opzegging van de overeenkomst alsdan noodzakelijk is, dient de weigering als genoemd in dit
artikel als zodanig te worden aangemerkt.
6.
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

7.
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

Prijzen/Vergoedingen
Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn door DB opgegeven prijzen in euro,
exclusief B.T.W. en overige van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief reis- parkeer- en
verblijfkosten. Gereden kilometers worden in rekening gebracht tegen Euro 0,19 per km exclusief
BTW.
Door DB opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk de datum van
het tot stand komen van de overeenkomst geldende hoogte van de inkoopprijzen, uurtarieven,
lonen, loonkosten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten. DB heeft het recht alle
prijsverhogende factoren die ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte danwel na de
totstandkoming van de overeenkomst aan Wederpartij in rekening te brengen, althans voor zover
deze prijsverhogingen het gevolg zijn van branche-/industriegenerieke tariefaanpassingen.
In geval van overschrijding van de overeengekomen prijs c.q. vergoeding als gevolg van meerwerk
in opdracht van Wederpartij, heeft DB het recht om op grond van een te overleggen nacalculatie
de uiteindelijke de in rekening te brengen c.q. gebrachte vergoeding aan te passen.
Indien DB in opdracht van Wederpartij plannen en/of kostenbegrotingen heeft ontworpen en de
overeenkomst niettemin geen doorgang vindt, dan is Wederpartij gehouden de daarvoor door DB
werkelijk gemaakte kosten, het honorarium daaronder begrepen, aan DB te vergoeden.
Betaling
Betaling door Wederpartij vindt, zonder aftrek, korting of verrekening, plaats binnen 14 dagen na
factuurdatum op een door DB aan te wijzen bankrekening.
DB is te allen tijde gerechtigd van Wederpartij een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of (al
dan niet aanvullende) zekerheid te verlangen voor de betaling van de overeengekomen vergoeding.
Wederpartij verplicht zich medewerking te verlenen aan voornoemde vooruitbetaling dan wel
zekerheidstelling. DB is niet gehouden met de uitvoering van de overeenkomst(en) te beginnen of
deze te continueren voordat de verlangde vooruitbetaling is verricht respectievelijk de gevraagde
zekerheid is gesteld.
DB zal Wederpartij factureren volgens onderstaand schema:
50% bij aanvang van het project;
25% bij aanvang opnamen/montages;
25% na einde project/eindmontage + reiskosten (km, parkeergeld) en andere additionele
(on)kosten die niet in de offerte c.q. begroting vermeld waren.
Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, is Wederpartij onmiddellijk in
verzuim en heeft DB recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag van de
factuur tot de datum waarop het verschuldigde bedrag helemaal is voldaan. Ook heeft DB het
recht werkzaamheden voor Wederpartij op te schorten totdat alle openstaande facturen door
Wederpartij aan DB zijn betaald.
In het geval als bedoeld in artikel 7.3 eerste zin, komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die DB ter
zake de incassering van de vordering(en) op Wederpartij moet maken voor rekening van
Wederpartij. Deze buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van de Wet en het
Besluit Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.
Bij eventuele deelleveringen is Wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur c.q.
facturen te voldoen. Het in dit artikel 7 bepaalde geldt ook ten aanzien van (niet, niet tijdige of
onvolledige) deelbetalingen.
Betalingen door Wederpartij strekken in de eerste plaats ter voldoening van eventueel
verschuldigde rente en kosten, met in begrip van (buiten)gerechtelijke kosten en vervolgens van de
oudste geheel of gedeeltelijk openstaande vordering, zelfs al vermeldt Wederpartij dat de betaling
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betrekking heeft op een latere vordering.
8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
9.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

Risico/transport
Door Wederpartij aan DB ter beschikking gestelde originele materiaal op welke (digitale) drager
ook, bevindt zich bij DB voor rekening en risico van Wederpartij. Wederpartij verplicht zich om
het ter beschikking gestelde terstond na ver- en/of bewerking door DB bij DB op te halen en veilig
te stellen.
Transport van door DB vervaardigde zaken zoals bijvoorbeeld decorstukken, geschiedt voor
rekening en risico van Wederpartij, tenzij partijen schriftelijk nadrukkelijk anders overeenkomen.
Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van een
overeenkomst zijn, gaat op Wederpartij over zodra deze zaken het bedrijf van DB hebben
verlaten.
Vervaardigde videomaterialen, ontwerpen en montages worden digitaal opgeslagen bij DB en
gebruikt voor de verwerking en productie. Hierbij wordt een back-up gemaakt tussen 2 locaties
op videoservers die gespiegeld worden. DB is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van het
materiaal door brandschade, inbraak of andere incidenten. Derhalve is het aan Wederpartij om
zorg te dragen voor een eigen back-up op een eigen harde schijf of een schijf die door DB wordt
aangeschaft en in rekening wordt gebracht.
Content, in welke vorm dan ook, mag niet zonder voorafgaande toestemming van DB worden
verstrekt aan derden of andere partijen voor beeldverwerking of distributie.
Garanties en Klachten
DB zal de overeenkomst naar beste kunnen en conform de redelijke richtlijnen en instructies van
Wederpartij uitvoeren. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, is DB in het geheel niet
verantwoordelijk voor het voldoen van de te vervaardigen en/of te leveren goederen aan de
eventueel daarop van toepassing zijnde regelgeving (waaronder- niet limitatief - de Mediawet en de
krachtens die wet geldende nadere regelgeving en richtlijnen) en/of aan hetgeen naar geldende
opvattingen en maatstaven van maatschappelijk verkeer als voldoende betamelijk kan worden
geacht. DB is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard en/of omvang dan
ook, voor zover die mochten voortvloeien of verband houden met het niet voldoen aan dergelijke
regelgeving en/of opvattingen en maatstaven van maatschappelijk verkeer.
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.3 kan Wederpartij ten aanzien van gebreken of
onvolkomenheden, welke door partijen ten tijde van de in artikel 4.4 genoemde
controle/eindcontrole niet konden worden voorzien, een klacht indienen bij DB. Een klacht wordt
door DB slechts in behandeling genomen indien deze haar rechtstreeks en binnen 10 werkdagen
na de verlening van de dienst of de aflevering van de zaak schriftelijk is kenbaar gemaakt onder
nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht. Binnen dezelfde termijn dient het
materiaal waarop de klacht betrekking heeft in het bezit te zijn van DB. Klachten over facturen
dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 7 werkdagen factuurdatum.
Na het verstrijken van de in artikel 10.2 gemelde termijn zonder dat een klacht wordt ingediend,
danwel indien er een eindcontrole als bedoeld in artikel 4.4 heeft plaatsgevonden en/of
Wederpartij geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid een eindcontrole te verrichten,
wordt Wederpartij geacht de verleende dienst of de afgeleverde zaak respectievelijk de factuur te
hebben goedgekeurd. Na verloop van bedoelde termijn binnengekomen klachten zijn niet
ontvankelijk en hoeven door DB niet meer in behandeling worden genomen.
Indien DB de klacht(en) gegrond bevindt, zal DB, naar haar keuze, hetzij tot nieuwe levering
overgaan hetzij een schadevergoeding in geld geven, met instandhouding van de bestaande
overeenkomst.
Het indienen van een klacht ontslaat Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting(en) jegens DB.
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10. Te vervaardigen en/of te leveren zaken; intellectuele eigendomsrechten
10.1. De door DB bij de offerte verstrekte gegevens, ideeën, synopsis, voorgestelde uitwerkingen,
schema’s, calculaties, enzovoorts blijven eigendom van DB en zijn, voor zover van toepassing,
auteursrechtelijk beschermd. Wederpartij is niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken en/of
te gebruiken (op welke wijze dan ook) voor doeleinden anders dan het overeengekomen doel.
10.2. Alle door DB aan Wederpartij ter beschikking gestelde Materialen zijn door DB met zo groot
mogelijke zorgvuldigheid opgesteld, vervaardigd, danwel samengesteld.
10.3. Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom (“i.e.-rechten”) op de door DB in het
kader van de overeenkomst voor Wederpartij vervaardigde en/of te vervaardigen en/of aan
Wederpartij geleverde en/of te leveren Materialen blijven exclusief voorbehouden aan DB, tenzij
schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst tussen Wederpartij en DB
strekt nooit tot overdracht van i.e.-rechten tenzij dit schriftelijk nadrukkelijk is overeengekomen.
10.4. DB heeft het recht de Materialen, ook welke specifiek voor Wederpartij zijn gemaakt, te
gebruiken, in welke vorm ook (online, op papier of anders), voor haar presentaties, portfolio en
andere promotiedoeleinden tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
10.5. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de rechten en bevoegdheden die krachtens deze Algemene
Voorwaarden of krachtens overeenkomst nadrukkelijk aan hem worden toegekend. Wederpartij
heeft het recht de Materialen die voor c.q. in opdracht van Wederpartij zijn gemaakt, binnen haar
eigen organisatie en voor het doel waarvoor deze zijn gemaakt, zelf te gebruiken. Zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van DB, welke toestemming onderhevig kan zijn aan
financiële afspraken, is Wederpartij niet gerechtigd de zaken en/of de aan hem verleende rechten
en/of bevoegdheden op een andere wijze dan overeengekomen te gebruiken, geheel of gedeeltelijk
aan derden ter beschikking te stellen, over te dragen, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te
bezwaren en/of in licentie te geven, al dan niet tegen vergoeding.
10.6. Het is Wederpartij niet toegestaan enige op c.q. in de zaak aangebrachte aanduiding omtrent de
herkomst, auteursrechten, naburige rechten, merken, andere rechten van intellectuele of
industriële eigendom of soortgelijke rechten te verwijderen en/of te wijzigen.
10.7. Tenzij anders overeengekomen is DB in alle gevallen gerechtigd haar naam (en die van eventueel
betrokken andere makers), voorzien van het copyright teken en jaar van eerste openbaarmaking in
het eindproduct (bijvoorbeeld in de aftiteling) ten behoeve van Wederpartij te vermelden, gelijk
Wederpartij deze vermelding zal respecteren. Bij eventuele verveelvoudiging van de zaak door
Wederpartij zelf is Wederpartij jegens DB gehouden op iedere verveelvoudiging van de zaak op
dezelfde wijze de aanduiding van de naam van laatstgenoemde (en eventueel betrokken andere
makers), voorzien van het copyright teken en jaar van eerste openbaarmaking te doen vermelden.
10.8. Onverminderd het bepaalde in artikel 11.6 zal Wederpartij de naam van DB wel in de aftiteling of
op andere door DB schriftelijk goed te keuren wijze vermelden, ook indien door DB op het
resultaat van de werkzaamheden, danwel op de door DB geleverde zaken geen intellectueel
eigendomsrecht geldend kan worden gemaakt.
11. Opzegging, beëindiging, uitstel, ontbinding overeenkomst
11.1. In het geval van een (Interim-)opdracht van bepaalde duur kan Wederpartij de overeenkomst niet
tussentijds opzeggen. Partijen stellen art. 7:408 lid 1 BW terzijde. Overeenkomsten voor
onbepaalde tijd zijn door beide partijen opzegbaar, mits opzegging schriftelijk gebeurt met een
opzegtermijn van minimaal 2 maanden.
11.2. Indien Wederpartij een (Interim-) opdracht annuleert/uitstelt:
- minder dan vier weken voordat DB met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang zou
maken, dan is Wederpartij de in de overeenkomst afgesproken vergoeding volledig aan DB
verschuldigd;
- minder dan acht weken doch meer dan vier weken voordat DB met de uitvoering van de
overeenkomst een aanvang zou maken, dan is Wederpartij 50% van de overeengekomen
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vergoeding aan DB verschuldigd;
- meer dan acht weken voordat DB met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang zou
maken, dan is Wederpartij geen vergoeding aan DB verschuldigd.
11.3. Partijen hebben, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, het
recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te
ontbinden, indien:
- de andere partij één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet
tijdig, niet volledig of niet deugdelijk nakomt nadat hij hiertoe in gebreke is gesteld en een
redelijke termijn tot (alsnog) nakomen is gegeven;
- sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden. Ontbinding
vindt dan plaats conform het bepaalde in artikel 13;
- aan de andere partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de andere partij in
staat van faillissement wordt verklaard, de andere partij aan zijn schuldeisers een (onderhands)
akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept;
- de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd en/of ondernemingsactiviteiten van de
andere partij feitelijk worden gestaakt;
- het vermogen van de andere partij onder bewind of beheer wordt gesteld, op
vermogensbestanddelen van de andere partij beslag wordt gelegd en dit beslag ten minste één
maan wordt gehandhaafd, danwel anderszins op het vermogen van de andere partij verhaal
wordt gezocht.
11.4. Indien DB de Overeenkomst op grond van het in lid 3 van dit artikel bepaalde ontbindt, zijn de
vorderingen van DB op Opdrachtgever direct opeisbaar. De bevoegdheid tot ontbinding laat
onverlet het recht van DB daarnaast schadevergoeding te vorderen.
12. Overmacht
12.1. Onder overmacht wordt verstaan hetgeen daartoe volgens de wet wordt begrepen, alsmede, doch
niet alleen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, aardbeving, waterschade,
molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van DB personeel,
transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties zoals het uitvallen van de technische
hulpmiddelen, uitval van energie- en/of stroomleverantie, bedrijfsstoringen bij DB c.q. bij haar
leveranciers, wanprestaties door haar leveranciers, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in
ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen, alsmede overmacht of verzuim van de
door DB ingeschakelde leveranciers en/of hulppersonen.
12.2. Indien de overmachtsituatie 3 maanden heeft voortgeduurd, kan elk der partijen deze
overeenkomst beëindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens de andere partij te zijn
gehouden. DB behoudt evenwel het recht op betaling van reeds geleverde goederen en/of
verrichtte diensten.
13. Geheimhouding, privacy
13.1 DB zal alle informatie van of over Wederpartij waarvan wordt aangegeven dat dit geheim moet
blijven of waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat dit geheim dient te blijven,
vertrouwelijk behandelen en slechts met schriftelijke toestemming van Wederpartij ter kennis van
derden brengen. DB spant zich in om te voorkomen dat derden zonder toestemming van
Wederpartij van deze informatie kennis kunnen nemen.
13.2 Wederpartij zal alle informatie betreffende de bedrijfsvoering van DB geheim houden. Deze
geheimhouding omvat mede alle tarieven en plannen van DB.
13.3 Als DB en/of Wederpartij een derde betrekt bij de overeenkomst dan leggen zij deze derde de
verplichtingen van dit artikel op.
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13.4 Indien en voor zover er persoonsgegevens betrokken zijn bij de uitvoering van een overeenkomst,
zal DB deze persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van Wederpartij en in
overeenstemming met de instructies van Wederpartij, waaronder begrepen het bepaalde in de
overeenkomst en eventuele aanvullende afspraken (bijvoorbeeld opgenomen in een
bewerkersovereenkomst).
13.5 Wederpartij vrijwaart DB en door DB ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden met
betrekking tot de overeenkomst tussen DB en Wederpartij en/of de door Wederpartij in het
kader van de overeenkomst verwerkte gegevens die tegen DB mochten worden ingesteld wegens
een niet aan DB toe te rekenen schending van locale en/of eventueel van toepassing zijnde
internationale wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
13.6 DB mag delen van de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan een derde partij met in
achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, waarbij DB verantwoordelijk blijft voor de
naleving van de overeenkomst. DB ziet er op toe dat de derde partij geheimhouding in acht neemt
met betrekking tot de persoonsgegevens als ook de noodzakelijke instructies en passende
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in acht neem zoals in het betreffende geval
afgesproken.
14. Aansprakelijkheid
14.1. DB is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de
overeenkomst voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek in zorgvuldigheid die in
redelijkheid van DB mocht worden verwacht dan wel ingeval van opzet of grove schuld.
14.2. DB is uitsluitend aansprakelijk voor directe door Wederpartij geleden schade, voor zover en zoals
in dit artikel 15 bepaald. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt
om de gebrekkige prestatie van DB aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel
deze aan DB toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Aansprakelijkheid voor
indirecte- en/of gevolgschade is nadrukkelijk uitgesloten.
14.3. DB is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die
op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de
kwaliteit van het geleverde werk van derden, waaronder hulppersonen worden bedoeld als
genoemd in artikel 6:76 BW, of die door DB bij de uitvoering van de overeenkomst zijn
ingeschakeld. Evenmin is DB nimmer aansprakelijk voor door haar gebruikte hulpzaken, als
bedoeld in artikel 6:77 BW. DB is ook nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van
onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door Wederpartij.
14.4. Indien DB aansprakelijk is voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn
tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke
aansprakelijkheidsverzekering van DB wordt uitbetaald.
14.5. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de toepasselijke
aansprakelijkheidsverzekering van DB plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van DB beperkt tot
een bedrag gelijk aan het hetgeen DB onder de overeenkomst aan Wederpartij in rekening heeft
gebracht.
14.6. De uitvoering van de overeenkomst door DB geschiedt uitsluitend ten behoeve van Wederpartij.
Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of de overeenkomst geen rechten
ontlenen. Wederpartij vrijwaart DB voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband
houdend met de uitvoering van de overeenkomst.
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14.7. Elke rechtsvordering van Wederpartij jegens DB vervalt één (1) jaar na de beëindiging en/of
voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft,
behoudens het geval dat het feit waarop de rechtsvordering is gebaseerd niet binnen deze termijn
had kunnen worden geconstateerd. In dat geval vervalt de desbetreffende rechtsvordering een jaar
na het moment waarop bedoeld feit door Wederpartij geconstateerd kon of geconstateerd had
moeten worden.
14.8. Wederpartij is verplicht alle door DB geleden c.q. te lijden schade ten gevolge van de niet
nakoming van enige verplichting uit deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomst te
vergoeden.
14.9. Wederpartij is aansprakelijk voor schade en/of het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van aan DB
toebehorende zaken, welke DB ter uitvoering van een overeenkomst aan Wederpartij ter
beschikking heeft gesteld.
14.10. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.2, vrijwaart Wederpartij DB voor alle aanspraken van
derden (waaronder ondermeer, doch niet uitsluitend, moet worden verstaan eventuele
vorderingen van bedrijfsvereniging/UWV en/of belastingdienst uit hoofde van een vermeende
arbeidsovereenkomst tussen partijen) ter zake van door DB uitgevoerde overeenkomsten, tenzij
rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of grove schuld van DB
en Wederpartij bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
15. Toepasselijk recht en forumkeuze
15.1. Op alle opdrachten, overeenkomsten en rechtshandelingen tussen DB en Wederpartij is
Nederlands recht van toepassing.
15.2. DB en Wederpartij zullen hun geschillen bij voorkeur minnelijk oplossen.
15.3. Als DB en Wederpartij een geschil niet binnen redelijke termijn minnelijk kunnen oplossen dan zal
het geschil op verzoek van de meest gerede partij beslecht worden door de rechter in het
arrondissement waar DB is gevestigd.
16

Gebruik muziek
Indien gebruik gemaakt dient te worden van muziek onder montages, zal in eerste instantie
gebruikt worden gemaakt van rechten vrije muziek. Indien er, in opdracht door Wederpartij,
muziek gecomponeerd dient te worden, zullen de rechten van deze muziek ondergebracht
worden in de Uitgeverij van DB.
Voor het componeren van opdrachtmuziek wordt vooraf een prijs overeengekomen (initieel).
Dit geeft recht tot gebruik van de muziek voor de periode van 12 maanden vanaf de eerste
uitzending of het gebruik ervan.
Wederpartij is verplicht om het gebruik van de muziek te melden aan DB danwel de gegevens
van uitgeverij, uitvoerende en uitgeverij op te geven bij de zender of gebruiker.
Na 12 maanden verloopt de exclusiviteit van de gecomponeerde muziek en komen de rechten
geheel bij DB te liggen voor eventueel hergebruik. Wil Wederpartij de muziek na 12 maanden
weer gebruiken dan wordt hiervoor per 12 maanden een vergoeding in rekening gebracht van
€ 325,- per jaar exclusief btw.
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