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Handleiding DDG Algemene Voorwaarden  

 

1. Wat zijn de DDG Algemene Voorwaarden? 

2. Wat heb je aan de DDG Algemene Voorwaarden? 

3. Wat moet je doen om de DDG Algemene Voorwaarden van toepassing te 

laten zijn?  

4. Hoe meld je dat de DDG Algemene Voorwaarden van toepassing zijn? 

5. Moet de opdrachtgever/producent/wederpartij de DDG Algemene 

Voorwaarden accepteren? 

6. Waarom zijn de DDG Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel? 

7. Mag ik zelf de DDG Algemene Voorwaarden aanpassen? 

  

 

1. Wat zijn Algemene Voorwaarden? 

Algemene Voorwaarden zijn basisvoorwaarden die van toepassing (kunnen) zijn op 

alle regie-overeenkomsten die je sluit. Ze zijn, de naam zegt het al, algemeen en dus 

niet bedoeld om alle details van je afspraken in te regelen. De kern van je afspraken, 

zoals de hoogte van je fee, het aantal werkdagen en de rechten, regel je dus nog 

altijd in een aparte overeenkomst.  

  

Zo’n overeenkomst kan overigens ook mondeling tot stand komen, maar het is 

handig om je afspraken altijd schriftelijk te bevestigen. 

 

2. Wat heb je aan de DDG Algemene Voorwaarden? 

De DDG Algemene Voorwaarden regelen de basis. Als je de DDG Algemene 

Voorwaarden op de juiste manier van toepassing hebt verklaard, dan zijn ze van 

toepassing op je overeenkomst/afspraken en de uitvoering daarvan.  

 

Verder kunnen zij uitkomst bieden in de volgende gevallen: 

• Soms is je contract niet volledig en missen er afspraken. Dan kun je 

terugvallen op de DDG Algemene Voorwaarden.  

• Het kan ook voorkomen dat je geen officiële, schriftelijke overeenkomst sluit, 

bijvoorbeeld bij korte opdrachten. Dan gelden de DDG Algemene 

Voorwaarden.  

• Wat vaak gebeurt, is dat het contract pas laat in het productieproces wordt 

aangeboden en/of gesloten. Dan heb je met de DDG Algemene Voorwaarden 

in ieder geval al de basis geregeld. Dat kan uitkomst bieden als er in de 

ontwikkelingsfase ruzie ontstaat of als de productie wordt afgeblazen.  
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3. Wat moet je doen om de DDG Algemene 

Voorwaarden van toepassing te laten zijn?  

Het is belangrijk om, vóórdat je de overeenkomst sluit, al aan de wederpartij te 

melden dat de DDG Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Dit kun je doen 

door in een offerte te vermelden dat de DDG Algemene Voorwaarden van toepassing 

zijn, zie hieronder de voorbeeldzin die je kunt gebruiken. Als je niet met officiële 

offertes werkt, kun je het bijvoorbeeld in je eerste mailwisseling met een potentiële 

opdrachtgever al aangeven. 

 

Belangrijk is ook dat je je wederpartij in de gelegenheid stelt om de DDG Algemene 

Voorwaarden te kunnen bekijken. De DDG Algemene Voorwaarden moeten, zoals 

dat heet, ‘ter hand zijn gesteld’. Dat doe je door de DDG Algemene Voorwaarden bij 

je offertes of je (eerste) mails als bijlage toe te voegen. Helaas is het niet voldoende 

om een link naar de DDG Algemene Voorwaarden op te nemen.    

 

4. Hoe meld je dat de DDG Algemene Voorwaarden van 

toepassing zijn? 

Daarvoor kun je de volgende tekst gebruiken, die je opneemt in je offertes of in je e-

mail(handtekening): 

 

Op alle offertes, mailwisseling, afspraken en overeenkomsten zijn altijd de DDG 

Algemene Voorwaarden 2022 van toepassing, gedeponeerd bij de KvK onder nr 

33298463 en als bijlage bijgevoegd.  

 

Vergeet niet, in ieder geval bij de eerste offerte of - mail, de DDG Algemene 

Voorwaarden bij te voegen.  

 

5. Moet de opdrachtgever/producent/wederpartij de 

DDG Algemene Voorwaarden accepteren? 

Helaas is er geen verplichting om de DDG Algemene Voorwaarden te accepteren. 

Vaak zal de toepassing van de DDG Algemene Voorwaarden worden afgewezen 

door de wederpartij. Dat afwijzen moet dan wel ‘uitdrukkelijk’ en schriftelijk gebeuren, 

voordat er mondeling of schriftelijke overeenstemming is bereikt over de opdracht. 

Anders zijn de DDG Algemene Voorwaarden wel van toepassing. De wederpartij kan 

zich niet zomaar beroepen op een algemene clausule in de overeenkomst of de 

algemene voorwaarden van de wederpartij, waarin algemene voorwaarden worden 

afgewezen. De afwijzing moet echt expliciet en uitdrukkelijk. 

 

6. Waarom zijn de DDG Algemene Voorwaarden 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel? 

De DDG Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd om ervoor te zorgen dat er geen 

onduidelijkheid over de tekst kan ontstaan. De tekst van de gedeponeerde Algemene 

Voorwaarden geldt.  
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7. Mag ik zelf de DDG Algemene Voorwaarden 

aanpassen? 

Ja, dat mag. Maar let op: als je de DDG Algemene Voorwaarden verandert, kun je er 

niet meer naar verwijzen als ‘de DDG Algemene Voorwaarden’. Die zijn immers 

vastgelegd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Als je iets wijzigt, zijn het 

je eigen voorwaarden geworden, en staat de DDG er niet meer voor in.  

 

 

Samenvatting: 

• De DDG Algemene Voorwaarden kunnen je beschermen en duidelijkheid 

bieden. Ze zijn van toepassing op contracten maar ook op de fase vóór het 

sluiten van contracten of als er geen contract is. 

• De kern van je afspraken regel je nog altijd in een aparte (mondelinge of 

schriftelijke) overeenkomst 

• De DDG Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing als: 

o Je zelf schriftelijk hebt verklaard dat de DDG Algemene Voorwaarden 

van toepassing zijn vóór het maken van afspraken en sluiten van de 

overeenkomst; 

o Je de DDG Algemene Voorwaarden aan de wederpartij hebt 

overhandigd, digitaal of in hard copy;  

o De wederpartij de DDG Algemene Voorwaarden niet expliciet afwijst.  

 

 

Vragen? 

Neem contact op met info@directorsguild.nl.  

mailto:info@directorsguild.nl

