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1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en 
werkzaamheden van de Regisseur van audio(visuele) werken, in alle ontwikkelings-, 
realiserings- en postproductiefasen, en op alle overeenkomsten (hierna: “de 
Overeenkomst”) gesloten door de Regisseur met een derde partij, hierna te noemen 
“de Wederpartij”, de daaruit voortvloeiende leveringen, producten, diensten en 
verbintenissen van welke aard dan ook inbegrepen. 
1.2 Door de Wederpartij gehanteerde algemene of andere voorwaarden zijn niet van 
toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Regisseur zijn aanvaard.  
1.3 Indien enig beding van deze algemene voorwaarden, nietig is of vernietigd wordt, 
blijven de overige bepalingen in stand en zal het betreffende beding voor zover 
mogelijk worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke 
beding zoveel mogelijk benadert. 
 
2. Offertes, aanbiedingen en overeenkomst 
2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van de Regisseur zijn vrijblijvend, tenzij 
door de Regisseur schriftelijk anders is aangegeven. De Wederpartij staat in voor de 
juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan de Regisseur verstrekte 
gegevens waarop de Regisseur zijn aanbieding heeft gebaseerd.  
2.2 De door de Regisseur bij de offerte of verkennende gesprekken verstrekte 
gegevens, ideeën, synopsis, voorgestelde uitwerkingen, treatments, schema's, 
calculaties, enzovoorts, blijven het eigendom van de Regisseur en zijn, voor zover 
van toepassing, auteursrechtelijk beschermd; de Wederpartij is niet bevoegd deze 
aan derden kenbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van de Regisseur.  
2.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de door de 
Regisseur opgegeven prijzen exclusief btw.  
2.4 Indien de Regisseur op basis van de gesprekken tussen de Regisseur en de 
Wederpartij plannen, treatments, synopsis en/of kostenbegrotingen heeft ontworpen 
en de opdracht aan de Regisseur niettemin geen doorgang vindt, dan is de 
Wederpartij gehouden de door de Regisseur werkelijk gemaakte kosten, zijn 
honorarium daaronder begrepen, aan hem/haar te vergoeden.  
2.5 Een Overeenkomst komt eerst tot stand na aanvaarding van de opdracht. Bij 
gebreke van door beide partijen ondertekende overeenkomst, terwijl de uitvoering 
van de afspraken reeds plaatsvindt, geldt hetgeen mondeling is overeengekomen als 
overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 
2.6 Eventuele later gemaakte afspraken tot aanvulling of wijziging van de 



 
 

 2 

Overeenkomst of deze algemene voorwaarden binden de Regisseur slechts na diens 
schriftelijke bevestiging. 
2.7 Waar in deze algemene voorwaarden de Wederpartij wordt genoemd zijn behalve 
deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, gevolmachtigden en 
rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel, ook al mocht hun bevoegdheid 
niet uit een inschrijving in enig register of anderszins blijken. 
 
3. Werkzaamheden 
3.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn alle verbintenissen van de 
Regisseur voortvloeiend uit de Overeenkomst inspanningsverbintenissen. 
3.2 De Regisseur vult de werkzaamheden zelfstandig in. 
3.3 De Regisseur is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van zijn 
verbintenissen. 
 
4. Duur van de werkzaamheden, honorering en 
kosten 
4.1 Tenzij anders overeengekomen, strekt de duur van de werkzaamheden en de 
Overeenkomst zich uit van de dag waarop de voorbereiding daartoe door de 
Regisseur aanvangt tot en met de volledige afwerking ervan en overigens zolang, en 
gedurende de dagen respectievelijk de perioden, zoals met de Wederpartij is 
overeengekomen.  
4.2 De honorering voor de werkzaamheden van de Regisseur wordt uitgedrukt in een 
geldbedrag per tijdseenheid of voor het gehele project, waarbij partijen een maximaal 
aantal werkdagen afspreken.  
4.3 Indien de hoogte van het honorarium niet schriftelijk is vastgelegd, is ten minste 
het gebruikelijke honorarium van de Regisseur van toepassing, te vermeerderen met 
de door de Regisseur gemaakte kosten 
4.4 Richtlijnen voor de honorering van werkzaamheden van de Regisseur kunnen als 
bijlage bij deze algemene voorwaarden gevoegd worden.  
4.5 De Regisseur behoudt de aanspraken welke hem/haar op grond van de 
Auteurswet, toekomen, waaronder het recht op een aanvullende vergoeding als 
genoemd in artikel 25 d Aw. 
4.6 De Regisseur heeft recht op vergoeding van alle onkosten die passend zijn in 
verband met de goede uitvoering van de overeenkomst, waaronder reis- en 
verblijfkosten. De reiskosten worden berekend op basis van een kilometervergoeding 
van minimaal 0,19 eurocent of op basis van 2e-klasse OV. 
 
5. Werk- en rusttijden 
5.1 Tenzij anders overeengekomen, zal de Regisseur maximaal tien uur per dag 
werken. De reistijd naar en van de plaats waar de werkzaamheden worden verricht, 
is hierbij niet inbegrepen. 
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5.2 Voor overuren tot en met een maximum van twee uren geldt een opslag op het 
tarief van 50%, voor overuren vanaf twee uren tot vier uren geldt een opslag op het 
tarief van 75% en voor de daarna gewerkte uren geldt een opslag van 100% 
5.3 Tijdens draaidagen geldt een turn around periode van 10 aaneengesloten uren, 
tussen de wrap en de call de navolgende dag. In geval de turn around minder dan 10 
uur bedraagt, kan ieder vol uur dat in mindering is gebracht op de turn around 
worden gefactureerd naar rato van het dagtarief of, bij een projectvergoeding, een 
benadering van het dagtarief.  
5.4 Alle dagen van de week kunnen werkdagen zijn; partijen kunnen evenwel 
overeenkomen dat voor werk op zaterdag en zondag een opslag op het tarief zal 
gelden. Op erkende nationale feestdagen geldt een opslag op het tarief van 100%. 
5.5 Lunch- en dinertijd worden als werktijd aangemerkt. Voor een lunch wordt 
tenminste een half uur uitgetrokken; voor een diner wordt tenminste een uur 
uitgetrokken.  
 
6. Annulering en wijzigingen overeenkomst 
6.1 Indien de Regisseur op enig moment na het tot stand komen van de 
Overeenkomst informatie ontvangt die naar zijn redelijk oordeel de verbintenissen uit 
de Overeenkomst ingrijpend wijzigt ten opzichte van de bevestiging van de opdracht, 
onder meer maar niet uitsluitend een wijziging van het budget/de begroting die 
artistiek inhoudelijke gevolgen heeft voor de productie, heeft de Regisseur het recht 
de overeenkomst onmiddellijk te annuleren zonder nadere eisen en 
aansprakelijkheden. 
6.2 De Wederpartij heeft het recht de Overeenkomst te annuleren onder de volgende 
voorwaarden: 
a. Bij annulering door de Wederpartij van overeenkomsten korter dan zes dagen, is 
50% van het honorarium verschuldigd tot 96 uur voor de feitelijke aanvang van de 
werkzaamheden. Bij latere annulering is 100% van het honorarium verschuldigd. 
b. Bij annulering door de Wederpartij van overeenkomsten van zes dagen of meer is 
het honorarium naar rato van gewerkte dagen verschuldigd, waarbij de gewerkte 
dagen in de pre-productiefase eveneens worden meegerekend, met als uitgangspunt 
een minimumdagprijs van € 350 ex btw.  
6.3 De door de Regisseur tot het moment van annulering gemaakte kosten zijn 
volledig opeisbaar en als gevolg van de annulering direct opeisbaar tezamen met het 
honorarium. 
6.4 Rechtmatige annulering door de Wederpartij laat iedere eventuele 
aansprakelijkheid van welke aard dan ook onverlet. 
6.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend 
oordeel van de Regisseur, het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst 
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan 
zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen 
en heeft de Regisseur recht op een aanvullende vergoeding.  
 
Artikel 7. Overmacht en ziekte 
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7.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil 
van de Regisseur en/of van de Wederpartij onafhankelijke omstandigheid waardoor 
de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden 
gevergd, respectievelijk een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet 
kan worden toegerekend. 
Onder overmacht zijn in elk geval begrepen: ziekte, oorlog, oorlogsgevaar, 
burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, epidemie of pandemie, 
transportmoeilijkheden, brand, en overheidsmaatregelen. 
7.2 Indien zich een overmachtssituatie voordoet, waaronder ook wordt begrepen de 
ziekte van de Regisseur, dan dient dit binnen 24 uur schriftelijk te worden 
medegedeeld.  
7.3 Indien zich een overmachtssituatie voordoet wordt het contract opgeschort tot 
een moment waar de situatie het weer toelaat voor beide partijen om hun 
verplichtingen na te komen. Beide partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om 
binnen 10 weken t.o.v. de originele datum/data een nieuwe datum/data te vinden om 
de verplichtingen alsnog na te komen, een en ander in overleg en met inachtneming 
van overige verplichtingen jegens derden van de Regisseur. 
7.4 Wanneer hervatting niet mogelijk is omdat de overmachtssituatie voortduurt, 
wordt de overmachtssituatie definitief geacht en de overeenkomst opgezegd. Beide 
partijen zullen hun eigen kosten voor hun eigen rekening nemen. Prestaties die 
reeds geleverd zijn en/of niet direct verhinderd worden door de overmachtssituatie 
dienen naar rato te worden vergoed.  
7.5 Indien zich een overmachtssituatie voordoet en er geen sprake is van 
opschorting maar van onmiddellijke annulering van de werkzaamheden van de 
Regisseur, dan geldt hetgeen in artikel 6 van deze algemene voorwaarden is 
bepaald.  
 
 
8. Betaling 
8.1 Betaling dient te geschieden zonder korting, verrekening of opschorting door 
middel van overmaking op een door de Regisseur aangewezen bankrekening binnen 
30 dagen na factuurdatum dan wel vóór het verstrijken van de in een overeenkomst 
of factuur genoemde (betalings-)termijn.  
8.2 Indien betaling van (de factuur van) de Regisseur niet binnen de in dit artikel 
onder bedoelde termijn heeft plaatsgevonden is de Wederpartij overeenkomstig 
artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek van rechtswege in verzuim.  
8.3 Vanaf de dag waarop de Wederpartij in verzuim is, is hij aan de Regisseur 
overeenkomstig artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek een rente verschuldigd 
welke gelijk is aan de wettelijke rente tot de dag van de volledige betaling van 
hoofdsom, renten en kosten.  
8.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt en te maken ter inning 
van de vorderingen van de Regisseur komen voor rekening van de Wederpartij, 
daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand. 
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De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip 
van vorenbedoelde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.  
 
 
9. Aansprakelijkheid 
9.1. De Wederpartij garandeert dat hij volledig is verzekerd ten aanzien van het risico 
van het verloren gaan of beschadigd raken van het negatief, harde schijf of ander 
origineel audiovisueel materiaal en van het verloren gaan van productie-uren of  
-dagen door welke oorzaak ook, alsmede van eventuele andere bedrijfsschaden en 
enigerlei aansprakelijkheid ter zake zijn bedrijfsuitoefening, waaronder schade 
veroorzaakt door derden. 
9.2 De Regisseur is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van – en/of voor 
enige schade in verband met – de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van de Regisseur voor 
schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van hemzelf en van zijn 
leidinggevende ondergeschikten.  
9.3 De aansprakelijkheid van de Regisseur is steeds beperkt tot het bedrag dat in het 
desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de Regisseur 
daadwerkelijk wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Indien geen 
uitkering mocht plaatsvinden uit hoofde van voornoemde verzekering, om welke 
reden dan ook, of bij gebreke van een aansprakelijkheidsverzekering, is de 
aansprakelijkheid beperkt tot 10% van het honorarium.  
9.4 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Wederpartij jegens de 
Regisseur in verband met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze 
overeenkomst vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag 
waarop de Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het 
bestaan van die rechten en bevoegdheden 
 
10. Auteursrechten 
10.1 Ten aanzien van uitsluitend de in artikel 45d lid 1 Auteurswet genoemde 
exploitatiewijzen zal de Regisseur wat betreft het filmwerk de rechten overdragen 
aan de Wederpartij onder (i) de opschortende voorwaarde van volledige en tijdige 
betaling door de Wederpartij van het honorarium en overige aanspraken waaronder 
een overeengekomen winstdeling en (ii) de ontbindende voorwaarde van het 
(dreigende) faillissement en/of surseance van betaling van de (rechtsverkrijgers van 
de) Wederpartij. 
10.2 Van voornoemde overdracht maken uitdrukkelijk deel uit de rechten met 
betrekking tot de uitzending of andere wijze van mededeling aan het publiek van het 
filmwerk, zoals bedoeld in artikel 45d lid 2 Auteurswet.  
10.3 De Regisseur is aangesloten bij VEVAM, de collectieve rechtenorganisatie voor 
regisseurs. Van de overdracht zijn uitdrukkelijk uitgezonderd de rechten die op grond 
van de wet verplicht collectief (zullen) worden uitgeoefend. De overdracht laat de 
aanspraak van Regisseur op vergoedingen die voortvloeien uit de wet, waaronder 
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thuiskopie- en leenrechten en de collectieve aanspraak op de proportionele billijke 
vergoeding in de zin van artikel 45 lid 2 Auteurswet, alsmede vergoedingen waarover 
collectieve afspraken zijn of worden gemaakt, onverlet. 
10.4 De Regisseur heeft recht op vermelding van zijn naam in het daartoe 
gebruikelijke deel van het filmwerk met aanduiding van zijn functie op een wijze die 
door vormgeving, afmeting, plaatsing in beeld en tijdsduur van vertoning duidelijk 
leesbaar is. 
10.5 Tenzij anders overeengekomen, behoudt de Regisseur het auteursrecht ten 
aanzien van ruw- of restmateriaal. 
10.6 De Regisseur kan gebruik maken van opnamemateriaal/fragmenten uit het 
filmwerk ten behoeve van het vervaardigen van een showreel en/of ten behoeve van 
zijn eigen website.  
 
11. Transparantie en controle 
11.1 De Wederpartij verplicht zich om op verzoek van de Regisseur, binnen zes 
maanden na de eerste openbaarmaking van het filmwerk en vervolgens wederom 
binnen zes maanden en daarna eenmaal per jaar te rekenen vanaf het verloop van 
laatstgenoemde termijn, telkens uiterlijk dertig dagen na afloop van de gestelde 
termijn, de Regisseur een duidelijk en volledig schriftelijk financieel overzicht te 
verstrekken van de bruto-opbrengst van de exploitatie in de voorafgaande periode, 
uitgesplitst naar a) de exploitatievormen, b) de namen en adressen van de 
contractspartijen, c) de territoria waarop de exploitaties betrekking hebben en d) de 
periodes waarop de betalingen betrekking hebben. Indien tussen partijen een 
afspraak bestaat over winstdeling ten aanzien van netto-opbrengsten, dienen 
eveneens de gemaakte kosten inzichtelijk in voornoemd transparantieoverzicht te 
worden weergegeven. 
11.2 De Regisseur heeft het recht om op eigen kosten éénmaal per jaar alle boeken 
en bescheiden van de Wederpartij, betrekking hebbende op de exploitatie van het 
filmwerk, ten kantore van de Wederpartij door een door de regisseur aan te wijzen 
R.A.- of A.A.-accountant te doen controleren.  
11.3 Indien de controle een discrepantie ten nadele van de Regisseur uitwijst van 5% 
of meer van het aan de Regisseur toekomende, dan komen de kosten van het 
accountantsonderzoek geheel voor rekening van de Wederpartij en is de Regisseur 
gerechtigd terstond betaling te verlangen van het haar op grond van de controle 
alsnog toekomende, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van 
verzuim door de producent, zulks onverminderd de overige rechten van de regisseur 
ter zake.  
11.4 Indien tijdens of na de productiefase sprake is van een (dreigende) 
kostenoverschrijding, zal Regisseur terstond op de hoogte worden gesteld alsmede 
van een overzicht van de door de Wederpartij voorgestelde maatregelen ter dekking 
van de overschrijding. 
 
12. Ontbinding 
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12.1 Indien de Wederpartij in verzuim is, is de Regisseur gerechtigd de uitvoering 
van de Overeenkomst op te schorten, onverminderd de overige rechten die de wet of 
deze algemene voorwaarden hem/haar toekent. 
12.2 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is de 
Regisseur gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 
ingebrekestelling te ontbinden in de volgende omstandigheden: 
a. de Wederpartij vraagt zijn faillissement aan of wordt in staat van faillissement 
verklaard; 
c. de Wederpartij vraagt surseance van betaling aan of aan de Wederpartij wordt 
surseance van betaling verleend; 
c. De Regisseur goede grond heeft te vermoeden dat de Wederpartij niet of niet tijdig 
in staat is de op hem rustende verplichtingen na te komen. 
12.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van beide partijen 
onmiddellijk opeisbaar. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle directe, indirecte of 
gevolgschade die de Regisseur lijdt ten gevolge van het feit dat de Overeenkomst is 
ontbonden. De Regisseur is niet aansprakelijk voor (te) lijden directe, indirecte of 
gevolgschade van de Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Overeenkomst is 
ontbonden. 
 
13. Toepasselijk recht en forumkeuze 
13.1 Op alle onder deze algemene voorwaarden gedane aanbiedingen, geleverde 
diensten en -voorzieningen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. 
13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met onder deze 
algemene Voorwaarden gedane aanbiedingen, geleverde diensten en - 
voorzieningen en gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd 
aan de bevoegde instantie te Amsterdam. 
 


