Algemene voorwaarden
gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar

Artikel 1
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht tot productie, alsmede elke overeenkomst van
koop of huur, welke Orphic Film als producent, verkoper of verhuurder met een opdrachtgever, koper of huurder
hierna ook te noemen de wederpartij aangaat.
Deze algemene voorwaarden gelden eveneens in de relatie tussen Orphic Film en voor haar op freelance basis
werkende personen, respectievelijk in de relatie tussen Orphic Film alsdan zelf werkzaam op freelance basis als
zgn. bureauproducent en het bureau, onder welke benaming dan ook, in wiens opdracht Orphic Film in
voornoemde hoedanigheid werkzaamheden verricht.
Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover zij schriftelijk door Orphic Film zijn erkend en
alsdan slechts voor de betreffende overeenkomst.
Artikel 2
Alle aanbiedingen en kostenberamingen van Orphic Film zijn vrijblijvend en worden bij benadering opgegeven,
zowel voor wat betreft de opgegeven prijzen als voor wat betreft het tijdstip van levering van het betreffende
materiaal, tenzij anders is bepaald.
Door Orphic Film opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende prijsbepalende
factoren. Indien deze factoren door wettelijke veranderingen wijzigingen ondergaan, is Orphic Film gerechtigd
middels een gespecificeerde nacalculatie de offerteprijs en daaruitvolgend factuurbedrag aan te passen.
Alle door Orphic Film gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief mogelijke andere overheidsheffingen.
Indien geen overeenkomst wordt gesloten of indien deze wordt ontbonden in verband met de prijsaanpassing
zoals hierboven genoemd, is Orphic Film gerechtigd aan de wederpartij de kosten van de aanbieding en/of de
offerte resp. de kosten van de reeds verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.
Artikel 3
Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat de order schriftelijk is bevestigd zijdens Orphic Film door het
daartoe bevoegde orgaan.
Orphic Film heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten te weigeren.
Artikel 4
Levering geschiedt op de door Orphic Film aangegeven datum en plaats. Indien het desbetreffende materiaal op
de aangegeven datum en plaats niet in ontvangst wordt genomen, gaat niettemin het risico van de goederen op
de wederpartij over.
Indien levering "franco wederpartij" is overeengekomen, gaat het risico van de goederen over op de wederpartij
op het moment dat deze goederen de ruimte verlaten alwaar daaraan door Orphic Film voor het laatst is
gewerkt.
Artikel 5
Betaling dient zonder korting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de factuur aangegeven wijze.
Orphic Film behoudt zich het recht voor tijdens de uitvoering van een opdracht tussentijdse deelfacturen te
zenden.
Orphic Film behoudt zich het recht voldoende zekerheden te verlangen voor nakoming van de verplichtingen
van de wederpartij. Indien deze zekerheden niet worden verstrekt, is Orphic Film gerechtigd de overeenkomst te
annuleren c.q. niet verder uit te voeren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding deswege.
Indien het factuurbedrag niet, niet tijdig en/of niet volledig wordt voldaan, is Orphic Film vanaf de vervaldag over
het niet resp. niet tijdig resp. tekortschietende bedrag gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te
brengen, een gedeelte van een maand voor een hele rekenend.
Bij niet tijdige betaling kunnen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, verschuldigd voor het
incasseren van het aan Orphic Film toekomende, voor rekening van de wederpartij.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen steeds minimaal 15% (exclusief BTW) van het uitstaande
bedrag met een minimum van € 100,= (exclusief BTW) per overeenkomst c.q. offerte of aanbieding.
Betaling door de wederpartij strekt in ieder geval primair ter voldoening van de door deze verschuldigde rente,
door Orphic Film gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en komen daarna in mindering op de
oudste openstaande vordering.
Het door de wederpartij verschuldigde bedrag is steeds direct en zonder ingebrekestelling opeisbaar in geval de
wederpartij failliet verklaard wordt, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele gesteld wordt alsmede na
zijn overlijden.
Het voorgaande geldt eveneens in geval onder de wederpartij beslag wordt gelegd, diens onderneming wordt
geliquideerd of vervreemd, alsmede wanneer de wederpartij in gebreke is met de stipte nakoming van enige
verplichting jegens Orphic Film.
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De wederpartij heeft niet het recht ingeval van betwisting van een deel van de factuur de betaling van het niet
betwiste deel op te schorten.
Compensatie van eventuele tegenvorderingen op Orphic Film is niet toegestaan.
Artikel 6
Indien m.b.t. software, na oplevering van een productie middels officiële presentatie, op verzoek van de
opdrachtgever inhoudelijke veranderingen worden aangebracht, komen de daaraan verbonden kosten ten laste
van de opdrachtgever.
M.b.t. hardware dienen reclames betreffende de kwaliteit van het geleverde materiaal of schade daaraan binnen
10 dagen na ontvangst der goederen, althans na de door Orphic Film voor levering aangegeven datum indien
de hardware niet wordt afgenomen, schriftelijk en aangetekend ter kennis worden gebracht van Orphic Film.
Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op.
Ingeval een klacht gegrond wordt bevonden is Orphic Film slechts gehouden te harer keuze de klacht te
verhelpen, dan wel de wederpartij te crediteren tot ten hoogste de factuurwaarde van het betreffende materiaal,
terwijl de wederpartij het desbetreffende materiaal ter vrije beschikking van Orphic Film stelt.
Artikel 7
Alle geleverde goederen blijven eigendom van Orphic Film totdat zij volledig zijn betaald.
De wederpartij is aansprakelijk voor elke schade, welke wordt toegebracht aan geleverde goederen en volgens
dit artikel aan Orphic Film in eigendom gebleven goederen.
Indien een wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, heeft Orphic Film het
recht om zonder ingebrekestelling het desbetreffende materiaal terug te nemen.
Het master-materiaal in de vorm van rushes, alsmede de programma-master blijven eigendom van Orphic Film.
De opdrachtgever verkrijgt enkel het recht tot gebruik van het betreffende materiaal.
M.b.t. muziekrechten geldt ingeval van rechtenvrije muziek dat deze voldaan worden door eenmalige betaling
van het bedrag, genoemd in de desbetreffende offerte.
M.b.t. muziekrechten, waarop Buma/Stemra en/of SENA voorwaarden van toepassing zijn en waar mogelijk de
exploitatierechten in handen zijn van een platenmaatschappij/muziekuitgeverij, zal overeenkomstig die
voorwaarden worden gehandeld en worden meegenomen in offertes en aanbiedingen van Orphic Film.
Orphic Film aanvaardt, na overdracht van de producten (en eventuele kopieën), geen enkele aansprakelijkheid
terzake van muziekrechten die voortvloeien uit het gebruik van de producten door de opdrachtgever.
Ingeval aan Orphic Film opdracht wordt gegeven tot het maken van specifieke opnamen, montages,
vermenigvuldigingen etc., in de ruimste zin van het woord, zal de opdrachtgever Orphic Film vrijwaren tegen alle
aanspraken van derden terzake van schending van auteursrechten en aanverwante rechten.
Artikel 8
Materialen welke door een opdrachtgever aan Orphic Film ter beschikking worden gesteld, zullen door Orphic
Film zorgvuldig worden behandeld en bewaard.
Terzake van diefstal van of schade aan ter beschikking gestelde materialen is Orphic Film echter nimmer
aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
Indien kostbare of niet vervangbare materialen ter beschikking zijn gesteld, dient de opdrachtgever deze voor
zijn rekening en risico te verzekeren zonder mogelijkheid van regres op Orphic Film.
Orphic Film is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijke of onmiddellijke geleden schade (van welke aard
of door wie of wat ook), ontstaan door gebruik van en/of kwaliteitsgebreken aan geleverde goederen en/of
geleverde diensten (daaronder begrepen het vervaardigen van audiovisuele producties) ook niet indien de
geleverde goederen niet voldoen aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan
kwaliteit of hoedanigheid van die goederen.
Orphic Film is evenmin aansprakelijk voor schade (welke ook), die bij levering van goederen en/of geleverde
diensten (daaronder begrepen het vervaardigen van audiovisuele producties) is veroorzaakt door fouten of
verzuimen van derden, door Orphic Film ingeschakeld, tenzij er sprake is van grove persoonlijke schuld of grove
persoonlijke nalatigheid. Schade (welke ook), veroorzaakt of beïnvloedt door fouten of verzuimen van andere
derden dan hierboven genoemd, alsmede door chemische invloeden van aanwezige of door derden gebruikte
materialen, leiden nimmer tot aansprakelijkheid van Orphic Film.
De opdrachtgever verbindt zich Orphic Film of diens werknemers, freelancers of andere vertegenwoordigers te
vrijwaren voor iedere aanspraak van derden tot schadevergoeding terzake van levering, montage en gebruik
van de materialen en goederen, uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten
daaruit voor Orphic Film voortvloeiende.
Orphic Film kan ingeval van verlate of foutieve levering van een productie, uit welke oorzaak dan ook, op geen
enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende materiële of immateriële, directe of
indirecte schade.
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Artikel 9
Ingeval Orphic Film door overmacht verhinderd mocht zijn tot stand gekomen overeenkomsten niet of niet tijdig
uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te annuleren, respectievelijk
tijdelijk op te schorten, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding jegens de wederpartij.
De wederpartij blijft aan Orphic Film de overeengekomen tegenprestatie verschuldigd onder aftrek van dat deel
dat geacht kan worden de tegenprestatie te zijn voor het geannuleerde respectievelijk opgeschorte deel van de
overeenkomst.
Indien het opgeschorte deel der overeenkomst alsnog wordt uitgevoerd is de wederpartij de gehele
overeengekomen tegenprestatie verschuldigd zonder enige korting.
Onder overmacht wordt verstaan elke van Orphic Film's wil onafhankelijke omstandigheid, ook indien die
omstandigheid Orphic Film zelf betreft, waardoor het haar naar redelijkheid en billijkheid onmogelijk is aan haar
verplichtingen te voldoen. Onder overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. verstaan oorlog,
onlusten, natuur en milieurampen, kans op strafrechtelijke vervolging, stakingen en uitsluitingen (zowel binnen
als buiten het bedrijf van Orphic Film), weersinvloeden, die het werk tijdens de opnames vertragen of onmogelijk
maken, vertraagde levering van door Orphic Film bestelde materialen, vervoersproblemen, technische storingen
aan onze machines etc. en andere soortgelijke voorvallen, waaronder ook begrepen zijn voorvallen, veroorzaakt
door en/of aangaande personen (daaronder begrepen uitval door ziekte en creatieve c.q. technische
meningsverschillen), in dienst van Orphic Film of door haar ingehuurd of ter beschikking gesteld, tenzij er sprake
is van opzet of grove schuld.
Artikel 10
Annulering van een definitieve opdracht door een wederpartij is slechts mogelijk indien en voorzover Orphic Film
daarin toestemt. Bij annulering door een wederpartij is deze vergoeding van 15% (excl. BTW) van de totaalprijs
verschuldigd, tenzij de gemaakte kosten plus winstderving het op deze wijze bepaalde bedrag te boven gaan, in
welk geval dat hogere bedrag (bewijslast Orphic Film) verschuldigd zal zijn. In geval van annulering kan een
wederpartij geen aanspraken maken op hetgeen reeds door Orphic Film is geleverd of gepresenteerd.
Artikel 11
Personen die voor Orphic Film werkzaam zijn op freelance basis, althans niet in dienstbetrekking, werken op
eigen risico. Orphic Film is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële of immateriële schade welke zij
lijden voor, tijdens of na de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
Zij zullen zelf zorg dienen te dragen voor afsluiting van de noodzakelijke of gewenste verzekeringen.
Artikel 12
Indien Orphic Film op freelance basis als zgn. bureauproducent in opdracht werkzaamheden verricht, werkt zij
volledig op risico van haar opdrachtgever, die de eindverantwoordelijkheid draagt voor al hetgeen door Orphic
Film is of wordt geproduceerd.
Artikel 13
Op alle overeenkomsten welke Orphic Film aangaat, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen
zullen uitsluitend worden beslist door de door de wet aangewezen rechter te Alkmaar, ongeacht de woonplaats
van de wederpartij. Dit beding geldt als de wederpartij niet binnen een maand nadat Orphic Film zich er
schriftelijk op heeft beroepen, te kennen geeft beslechting van het geschil te wensen door de volgens de wet
bevoegde rechter.
Indien één of meerdere bedingen als "onredelijk bezwarend" in de zin der Wet aangemerkt wordt of worden in
een geval, dat één of meerdere bedingen in de algemene voorwaarden van toepassing is of zijn op een
overeenkomst tussen Orphic Film en een wederpartij en die wederpartij op grond van de Wet een beroep kan
doen op de vernietigbaarheid van het beding, zal met inachtneming van de aard en de overige inhoud van de
overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijdse kenbare belangen van
de partijen en de overige omstandigheden van het geval, het onredelijk bezwarende beding naar de gedachte
worden omgezet in een niet onredelijk bezwarend beding. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden
door de rechter nietig of vernietigbaar geoordeeld mocht worden, leidt dit niet tot nietigheid of vernietigbaarheid
van de overige voorwaarden.

Alkmaar, 5 maart 2008.
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