ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDBALIE
1. TOEPASSELIJKHEID

6. OPLEVERING

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de pre-contractuele

6.1 De opdracht wordt geacht te zijn voltooid bij oplevering van de

rechtsbetrekkingen, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en zijn

werkzaamheden door Beeldbalie aan Opdrachtgever.

van toepassing op alle (eventueel stilzwijgend tot stand gekomen)
doorlopende en/of aanvullende opdrachten van Opdrachtgever.

6.2 Diensten of producten die op grond van een opdracht zijn geleverd
worden geacht te zijn geaccepteerd indien Opdrachtgever niet binnen 5

1.2 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd

werkdagen reclameert. Niet reclameren binnen deze termijn heeft verval

wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van

van welke aanspraak dan ook tot gevolg.

kracht blijven.

6.3 Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog
niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Beeldbalie.

2. DIENSTEN
2.1 Beeldbalie levert aan Opdrachtgever beeldmateriaal aan, uit de aan
haar ter beschikking staande beeldbanken of in eigen beheer
geproduceerd maatwerk op basis van de door Opdrachtgever kenbaar
gemaakte wensen.

7. GEHEIMHOUDING
7.1 De tussen partijen verstrekte vertrouwelijke informatie wordt slechts
gebruikt met het doel waarvoor deze informatie verstrekt is. Beide
partijen zullen geen verkregen vertrouwelijke informatie over de andere

2.2 Eventuele andersoortige aanvullende werkzaamheden, zoals het

partij verstrekken aan derden, tenzij zij daartoe op grond van wettelijke

regelen van tekst-, audio- en/of filmrechten, worden nader omschreven

bepalingen gedwongen kunnen worden .

in de offerte.
8. BETALING
3.1 PRIJZEN

8.1 Beeldbalie hanteert voor haar facturen een betaaltermijn van 21

3.1 De door Beeldbalie gehanteerde prijzen worden weergegeven in de
offerte.

dagen.
8.2 Opdrachtgever is in geval van niet-betaling binnen deze termijn in

3.2 Een overschrijding tot 10% van de geoffreerde prijs dient te gelden

verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling door

als begrotingsrisico en wordt door Opdrachtgever geaccepteerd. Bij

Beeldbalie vereist is.

overschrijdingen groter dan 10% zullen partijen over de gevolgen hiervan
in overleg treden.
3.3 Beeldbalie factureert in beginsel achteraf, doch behoudt zich het
recht voor om in bepaalde gevallen in twee gedeelten te facturen: 50%
ná acceptatie van de offerte doch vóór aanvang van de werkzaamheden
en de overige 50% bij oplevering te factureren. Beeldbalie is gerechtigd
deze beslissing autonoom te nemen en laat zich daarbij leiden door de

8.3 Zodra Opdrachtgever in verzuim is, is zij over het openstaand bedrag
een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand.
8.4 Voorts is Opdrachtgever alsdan een vergoeding buitengerechtelijke
incassokosten aan Beeldbalie verschuldigd. Deze worden forfaitair
gestald op de door de rechtbanken gehanteerde staffels, doch met een
minimum van € 250,00.

omvang van de totale opdracht en/of de financiële situatie van

8.5 Opdrachtgever verricht de aan Beeldbalie verschuldigde betalingen

Opdrachtgever.

zonder korting, beroep op compensatie of verrekening, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.

4. KWALITEIT
4.1 Beeldbalie verplicht zich tot het leveren van goed werk in

9. TOEGESTAAN GEBRUIK

overeenstemming met de opdracht en de geldende professionele

9.1 Opdrachtgever zal de te leveren producten en/of diensten uitsluitend

normen.

gebruiken conform de in de offerte of overeenkomst genoemde wijzen

4.2 Bij de uitvoering van de opdracht is Beeldbalie bevoegd naar eigen
inzicht en behoefte gebruik te maken van de diensten van derden.

en/of in de daarin genoemde oplagen.
9.2 Indien Beeldbalie vermoedt dat het gebruik van het geleverde
product door Opdrachtgever afwijkt van de in de offerte omschreven
wijze en/of oplage, danwel in het geval hierover tussen partijen enige

5. WERKWIJZE
5.1 Indien het door Beeldbalie te leveren materiaal maatwerk betreft, zal

discussie is, dan heeft Beeldbalie het recht om de administratie van
Opdrachtgever door een accountant hierop te laten controleren.

Beeldbalie gedurende de uitvoering van de overeenkomst een of twee

9.3 Indien door deze accountant afwijkingen geconstateerd worden dan

concepten overleggen aan Opdrachtgever.

zal Opdrachtgever de gemaakte kosten van deze accountant volledig

5.2 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om binnen vijf werkdagen op
het (de) concept(en) te reageren en Beeldbalie bij te sturen in geval deze

voor haar rekening nemen, naast de in deze overeenkomst genoemde
boeten en schadevorderingen.

concepten afwijken van het door Opdrachtgever beoogde eindproduct.
5.3 Het geleverde eindproduct wordt geacht te voldoen aan de
overeenkomst indien deze in het verlengde van de concepten ligt en
Opdrachtgever niet reageerde op het (de) concept(en), danwel indien
deze voldoet aan het commentaar van Opdrachtgever.

10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
10.1 Opdrachtgever erkent en respecteert alle intellectuele
eigendomsrechten die bestaan op de ter beschikking gestelde beelden
en/of die ontstaan op het door Beeldbalie bewerkte en geleverde
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product. Met name respecteert Opdrachtgever de auteursrechten van de
maker van het werk dat door Beeldbalie geleverd wordt.

13. OVERMACHT
13.1 Geen recht tot ontbinding van deze overeenkomst bestaat in geval

10.2 De overeenkomst geeft Opdrachtgever slechts het recht tot gebruik

van tijdelijke overmacht, tenzij instandhouding van de overeenkomst niet

van het werk op de in de overeenkomst omschreven wijze en oplage. Elk

kan worden gevergd.

hiervan afwijkend gebruik behoeft de schriftelijke toestemming van
Beeldbalie.

13.2 Indien uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht definitief
niet meer mogelijk is, kunnen partijen de overeenkomst beëindigen.

10.3 Elk gebruik dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een
inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt Beeldbalie een vergoeding
toe van tenminste drie maal de met de opdracht gemoeide
aanneemsom. Deze extra vergoeding geeft Opdrachtgever echter geen
toestemming om vrij over het geleverde goed te beschikken.

14 GESCHILLEN
14.1 Op de algemene voorwaarden, alle overeenkomsten en de daaruit
tussen partijen voortvloeiende geschillen, alsmede op de daaraan

10.4 Indien sprake is van een wijziging van de geleverde bijdrage door

gerelateerde onderhandelingen is uitsluitend Nederlands recht van

Opdrachtgever die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan

toepassing.

Beeldbalie op grond van de Auteurswet het gebruik van betreffende
bijdrage verbieden.
10.5 Opdrachtgever zal de naam van de rechthebbende en Beeldbalie
vermelden bij de producten waarin zij het geleverde verwerkt.

14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij
nadrukkelijk uitgesloten.
14.3 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan het oordeel van de
bevoegde rechter te Utrecht.

10.6 Opdrachtgever vrijwaart Beeldbalie voor eventuele aanspraken van
derden wegens elk ongeoorloofd, onrechtmatig en/of inbreukmakend
gebruik van het product door Opdrachtgever.
10.7 Beeldbalie vrijwaart op haar beurt Opdrachtgever tegen eventuele
aanspraken van derden wegens schending van intellectuele
eigendomsrechten van derden als gevolg van het overeengekomen
gebruik van het door Beeldbalie geleverde.

11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor schade en aanspraken
n.a.v. gebruik op een andere wijze dan met Beeldbalie is
overeengekomen.
11.2 Naast de in art. 10.3 genoemde opslag is Beeldbalie gerechtigd om
de eventuele op haar verhaalde schade in rekening te brengen aan
Opdrachtgever.
11.3 Voorts heeft Beeldbalie het recht om werkelijk geleden materiële en
immateriële schade te vorderen en eventuele acties te ondernemen die
de wet haar biedt, zoals beslaglegging of rectificatie.
11.4 Beeldbalie is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die
Opdrachtgever lijdt als gevolg van uitvoering van de overeenkomst,
ongeacht of Beeldbalie bij de uitvoering derden inschakelde. Slechts
indien sprake is van opzettelijk handelen zijdens Beeldbalie lijdt dit
uitzondering.
11.5 Indien Beeldbalie desondanks aansprakelijk blijkt te zijn dan is
deze beperkt tot maximaal het bedrag waartoe haar
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt danwel – voor zover
geen sprake van dekking is – het bedrag dat gemoeid is met de
betreffende opdracht.

12. ONTBINDING EN OPZEGGING
12.1 Beeldbalie is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden indien sprake is van een omstandigheid die maakt dat van
haar niet gevergd kan worden dat deze voortgezet wordt. Hiervan is
onder meer sprake bij een dreigend faillissement, surseance van
betaling, liquidatie etc.
12.2 Doorlopende overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd
kunnen door de Opdrachtgever slechts schriftelijk opgezegd worden met
inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
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