ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING
screenturner
Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen screenturner v.o.f.,
gevestigd aan de Willem de Zwijgerstraat 86, 3583HD te Utrecht, hierna te noemen: “screenturner”, en een
opdrachtgever waarop screenturner deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, hierna te noemen “Opdrachtgever” .
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met screenturner, voor de uitvoering
waarvan door screenturner derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
Artikel 2. Offertes en prijzen
1. Alle offertes en aanbiedingen van screenturner zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is
gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht
worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet
meer beschikbaar is.
2. screenturner kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan
begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en eventuele
materiaalhuurkosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Artikel 3. Opdracht en uitvoering
1. De overeenkomst tussen screenturner en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de in de offerte of orderbevestiging
opgenomen omschrijving van de werkzaamheden, inclusief de montagerondes.
2. screenturner zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3. screenturner heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
4. screenturner is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte
afzonderlijk te factureren.
5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke gegevens tijdig aan screenturner worden verstrekt. Indien
de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan screenturner zijn verstrekt, heeft
screenturner het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. screenturner is
niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat screenturner is uitgegaan van door de Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is
om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de
overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing
van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in
kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.
screenturner zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan
voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de
mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Artikel 4. Honorarium
1. Indien screenturner met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is screenturner
niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium, indien de verhoging van het honorarium voortvloeit
uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs,
of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
Artikel 5. Opschorting, tussentijdse opzegging en ontbinding
1. screenturner is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als na
het sluiten van de overeenkomst screenturner ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat
de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst
verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van screenturner
kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is screenturner bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die
van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van screenturner kan
worden gevergd.
3. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is of bij annulering van geplaatste orders, is screenturner
gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming
ontbinding rechtvaardigt, dan is screenturner gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden
zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de
Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de
Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over
zijn vermogen kan beschikken, staat het screenturner vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te
zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van screenturner op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 6. Overmacht
1. screenturner is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop screenturner geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor screenturner niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. screenturner heeft
ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst
verhindert, intreedt nadat screenturner zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. screenturner kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoverre screenturner ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is screenturner gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.
5. screenturner beschikt over eigen vervoer en houdt zich het recht voor om voor eigen vervoer te kiezen. screenturner
wijst elke verantwoordelijkheid voor vertraging in vervoer met verwijzing naar artikel 6.1 en 6.2 van de algemene
voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. Slechts in overleg en met instemming van beide partijen kan van bovenstaande
bepalingen afgeweken worden.

Artikel 7. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door screenturner aan te geven wijze in
de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door screenturner aangegeven. screenturner is gerechtigd
om periodiek te factureren.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke
rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
3. screenturner heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente. screenturner kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling
weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. screenturner
kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en
incassokosten worden voldaan.
4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan screenturner verschuldigde. Bezwaren
tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt
op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur
om een andere reden op te schorten.
5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is,
momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien screenturner echter hogere kosten ter
incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden
verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zaken van opdrachtgever
1. Alle in het kader van de overeenkomst door screenturner tot stand gebrachte resultaten of resultaten van diensten
blijven eigendom van screenturner, totdat de door opdrachtgever verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.
2. screenturner zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de
overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder. screenturner is evenwel niet aansprakelijk voor schade
aan de toevertrouwde zaken en opslag van bestanden.
3. screenturner zal de voor opdrachtgever gemaakte filmbeelden of andere werken tot een maximum periode van één
jaar opslaan. Tegen een additionele vergoeding en vastgelegd in een overeenkomst kan screenturner de gemaakte
filmbeelden of andere werken voor een langere periode opslaan.
4. screenturner is niet verantwoordelijk voor het verlies van filmbeelden of andere werken door onvoorziene
omstandigheden als computercrashes, brand, inbraak of andere onvoorziene situaties.
Artikel 9. Auteursrecht
1. Indien het auteursrecht op de verstrekte ontwerpen/producten bij screenturner berust worden bij overeenkomst slechts
niet-exclusieve en niet-overdraagbare rechten verleend. De geleverde producten zijn eigendom van screenturner.
Opdrachtgever verkrijgt niet het intellectueel eigendom doch een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik
van de ontwerpen/producten voor het in de overeenkomst bepaalde doel.
2. Tenzij het project er zich niet voor leent, is screenturner te allen tijde gerechtigd om zijn naam hierbij te (laten)
vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan het project zonder
vermelding van de naam van screenturner in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
3. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet
beschermde zaken, verklaart opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industriële eigendomsrecht van
derden wordt gemaakt en vrijwaart hij screenturner in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de
verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
4. Opdrachtgever ontvangt van screenturner een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die
door screenturner in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van opdrachtgever worden gemaakt. Deze licentie
geldt slechts zolang opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de
beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het
betreffende werk door opdrachtgever zelf, of voor zijn rechtsopvolgers.
5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afhandeling van de portretrechten van figuranten, geïnterviewden of andere
personen of rechthebbenden van een videoproductie. Ditzelfde geldt voor het beeldrecht van bijvoorbeeld gebouwen,
kunstwerken of locaties. De kosten voor de registratie en afkoop van deze rechten zijn voor rekening van
Opdrachtgever en vallen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, buiten de offerte.
6. Het is de opdrachtgever vervolgens, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van screenturner per geval,
niet toegestaan de verstrekte ontwerpen/producten geheel of gedeeltelijk te doen gebruiken ten behoeve van het
instellen van claims, voor het voeren van gerechtelijke procedures, voor reclame of antireclame en/of voor en/of door
derden te (laten) gebruiken.
7. screenturner is en blijft te allen tijde gerechtigd de aan de opdrachtgever verstrekte ontwerpen/producten op welke
wijze dan ook in de ruimste zin van het woord geheel of gedeeltelijk voor zichzelf en/of door derden te (laten)
gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8. Het gebruik van de aan de opdrachtgever verstrekte ontwerpen/producten door screenturner is echter slechts mogelijk,
nadat het project of videoproductie al openbaar is gemaakt. Indien de film door dwingende omstandigheden niet meer
voor vertoning geschikt is, zal opdrachtgever screenturner hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. In dat geval is
screenturner niet meer gerechtigd de videoproductie voor bovenstaande doeleinden te vertonen.
Artikel 10. Muziek en Voiceover
1. Kosten voor muziek welke in een videoproductie gebruikt wordt waarvoor door de opdrachtgever een vergoeding voor
de rechten afgedragen moet worden aan auteursrechtenorganisaties zoals Buma/Stemra, SENA, stichting SYNC zijn
niet in de offerte meegenomen en worden toegevoegd aan de eindfactuur.
2. De opdrachtgever is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de registratie, vergoeding en betaling van deze
auteursrechten. In overleg kan screenturner een schatting van deze kosten geven in de offerte.
3. Mogelijke kosten voor ingesproken stemmen oftewel voice-overs zijn niet in de offerte meegenomen en worden
toegevoegd aan de eindfactuur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Indien screenturner aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het in de offerte
overeengekomen bedrag, exclusief omzetbelasting en kosten.
2. De aansprakelijkheid van screenturner is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar
in voorkomend geval.
3. screenturner is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet
of grove schuld van screenturner of zijn leidinggevende of ondergeschikten.
5. De Opdrachtgever vrijwaart screenturner voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van
de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan screenturner toerekenbaar is. Indien
screenturner uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden
screenturner zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht
mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is screenturner,
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van screenturner en
derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 12. Wijziging voorwaarden
1. Van toepassing is steeds de laatst opgestelde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van
de rechtsbetrekking met screenturner.
2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
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