ALGEMENE VOORWAARDEN VIDEOMEESTERS
Artikel 1. Definities
1. Opdrachtnemer: VIDEOMEESTERS, die de opdracht van de opdrachtgeevr krijgt opgedragen.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht aan VIDEOMEESTERS
werkzaamheden worden verricht.
3. Overeenkomst: alle tussen opdrachtgever en VIDEOMEESTERS gemaakte afspraken met
betrekking tot uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding tussen
VIDEOMEESTERS en iedere opdrachtgever.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijking van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk
zijn overeengekomen.
2.4 Het is VIDEOMEESTERS toegestaan de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
VIDEOMEESTERS maakt alsdan een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden beschikbaar op
(www.videomeesters.nl).
2.5 De opdrachtgever dient de Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren.
Artikel 3. Overeenkomst en verplichtingen Opdrachtgever
3.1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en VIDEOMEESTERS komt tot stand op het moment dat er
een mondeling akkoord is gegeven op het voorstel. Aanvullend dient het contract ondertekend te
worden door beide
partijen.
3.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van
intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot Bumarechten).
3.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de vereiste
toestemming van derden en/of vergunningen, alsmede onderzoek hiernaar.

3.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal opdrachtgever voor eigen kosten zorgen voor
voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd
(waaronder doch niet beperkt tot de veiligheid voor sprekers, medewerkers en bezoekers). Indien reeds
afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd om op

ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe
nopen.
3.5 Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten
dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan VIDEOMEESTERS te
verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte
informatie.
Artikel 4. Aansprakelijkheid Opdrachtnemer
4.1 Worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden vervuld, dan is
VIDEOMEESTERS voor deze
onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk, indien en voor zover dit niet onder
zijn leiding geschiedt.
4.2 Voor zover VIDEOMEESTERS verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van
toerekenbare
tekortkomingen aangaande het Online Programma en/of het Format, is deze schadevergoeding beperkt
tot de hoogte van het bedrag dat de verzekering van VIDEOMEESTERS in het desbetreffende geval
uitkeert. VIDEOMEESTERS is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan op grond
van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
4.3 VIDEOMEESTERS is niet aansprakelijk voor schade of vermissing of verloren gaan van zaken bij
de opdrachtgever bij het creëren en/of uploaden van content.
4.4 VIDEOMEESTERS is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derden,
waaronder doch niet uitsluitend hulppersonen, personeel, onderaannemers en/of leveranciers, die op
verzoek en/of met toestemming van de opdrachtgever bij de online event- en contentproductie worden
ingeschakeld.
4.5 VIDEOMEESTERS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat VIDEOMEESTERS is
uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.6 Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen die door hem
ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek worden gebruikt, tenzij VIDEOMEESTERS zijn
waarschuwingsplicht in de zin van artikel 7:760 of 7:754 BW heeft geschonden.

Artikel 5 – Beschikbaarheid website, livestream en andere internetapplicaties die we gebruiken
tijdens onze klussen
Een deel van de dienstverlening van VIDEOMEESTERS vindt plaats op of via het internet. Van het
internet op locatie waarover bijvoorbeeld de livestream wordt uitgezonden, tot de wijze van verbinding

met internet van de online deelnemer. Daar het internet van nature een aaneenschakeling is van
netwerken, servers, routers en vele schakels die allemaal in potentie een probleem kunnen veroorzaken
in de wijze waarop wij tijdens een klus werken, kan de werking van de dienstverlening van
VIDEOMEESTERS niet aansprakelijk gehouden worden tot de goede werking hiervan. Wel proberen
we proactief een aantal zaken geregeld te hebben zodat we waar mogelijk uitwijkmogelijkheden hebben
of alternatieven. Volledig sluitend en 100% garantie kunnen we niet bieden.
Artikel 6 – Overmacht
6.1 Voor zover VIDEOMEESTERS voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van
al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen
of nalaten van deze derden niet aan de opdrachtgever toegerekend worden. Onder zodanig handelen of
nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een presentator wegens ziekte of staat
van surseance.
6.2 VIEOMEESTERS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
overmacht veroorzaakt intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
6.3 In geval van overmacht heeft VIDEMEESTERS het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien
de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan 3 maanden voortduurt, zijn beide
partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
6.4 Indien VIDEOMEESTERS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen
heeft voldaan, is VIDEOMEESTERS gerechtigd tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op
grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. Dit geldt niet als dit deel van de
overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 7. Prijs, betaling, annulering
7.1 De overeengekomen prijs (opdrachtsom) is exclusief btw en eventuele andere heffingen van
overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de
betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. De betalingstermijn is een fatale termijn.
7.3 Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van
rechtswege in
verzuim. Zij is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd (waarbij geldt dat een gedeelte van de
maand als een hele
maand wordt aangemerkt) alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom met
een minimum van € 350,-.
7.4 Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren.
Opdrachtgever dient dan de navolgende kosten aan VIDEOMEESTERS te voldoen, in geval van
annulering:
a) in de periode liggend tussen 12 en 9 maanden voor het aanvangsmoment,
10% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
b) in de periode liggend tussen 9 en 6 maanden voor het aanvangsmoment,

25% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
c) in de periode liggend tussen 6 en 3 maanden voor het aanvangsmoment,
50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
d) in de periode liggend tussen 3 en 2 maanden voor het aanvangsmoment,
75% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt) en
e) in de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf,
100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt).
De opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna
overeengekomen mutaties.
Artikel 8 – Eigendom en Auteursrechten
8.1 Content geproduceerd voor een opdrachtgever, mag door VIDEOMEESTERS gebruikt worden als
referentiemateriaal, tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van
VIDEOMEESTERS te herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van VIDEOMEESTERS.
8.3 Door het in het kader van de opdracht aan VIDEOMEESTERS ter beschikking stellen van
materialen of werken, van welke aard dan ook, geeft opdrachtgever onvoorwaardelijke toestemming
aan VIDEOMEESTERS deze materialen en werken op welke wijze dan ook te gebruiken, voor zover dit
voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht redelijkerwijs vereist is.
8.4 Opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de opdracht zijn gerechtigd geluid, foto - en/of
beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij VIDEOMEESTERS uitdrukkelijk schriftelijk anders
heeft bedongen. De geluid -, foto – en/of beeldopnamen mag opdrachtgever en derden onderdeel
uitmakend van de opdracht niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VIDEOMEESTERS
worden gebruikt in interne en externe communicatie- uitingen.

Artikel 9 – Persoonsgegevens en Privacy beleid
9.1 VIDEOMEESTERS hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw
persoonsgegevens. VIDEOMEESTERS zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in
overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige
toepasselijke wet- en regelgeving.
9.2 Naast door u verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek
van onze website en onze livestream. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anonieme,
statistisch onderzoek en anderzijds om de website en de livestream zoveel mogelijk op de voorkeuren
van onze bezoeker af te stemmen.

9.3 Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op
een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder
uw uitdrukkelijke
toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij VIDEOMEESTERS daartoe verplicht is op basis van de
wet of
een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden
op een passende technische en organisatorische wijze 9.4 beveiligd.
9.4 De AVG wetgeving geeft ook duidelijke richtlijnen w.b.t. de privacy van de bezoekers van uw
evenement. Dit is en blijft de eindverantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. VIDEOMEESTERS kan
daar vanuit haar expertise wel een adviserende rol in spelen.
Artikel 10– Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter
10.1 Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 augustus 2020
10.2 In het geval dat enige bepaling in deze voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden,
laat dit geldigheid van de overige bepalingen onverlet. VIDEOMEESTERS en opdrachtgever zullen
alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling in acht wordt genomen.
10.3 Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing

