
Algemene voorwaarden 

1 – Offerte 

Voor iedere opdracht of afname wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht 
of afname helder wordt omschreven. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden 
gespecificeerd en toegelicht. 

Offertes zijn vrijblijvend. 

Als een opdrachtgever akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht of afname te beves>gen 
middels een reac>e op de email met het offerteaanbod. Bij het accepteren van de offerte gaat de 
opdrachtgever ook akkoord met deze algemene voorwaarden. 

Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen zijn, 
dan vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.  

2 – Meerwerk 

Als de duur van een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeidsduur overs>jgt, 
dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht er sprake 
zijn van meer dan 30 minuten meerwerk, dan zal KV Produc>ons de opdrachtgever >jdig inlichten. 

3 – Contactpersoon 

Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communica>e tussen KV 
Produc>ons en de opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contactpersoon heeJ de 
verantwoordelijkheid om uit naam van de opdrachtgever te handelen. 

4 – Videomontages/fotobewerkingen 

4.1 Videomontages 

Om de montage qua >jd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3-versiemethode aangehouden: 

- Versie 1: de ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het vooraf gemaakte plan 
gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De opdrachtgever krijgt deze versie te zien en geeJ 
feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes. 

- Versie 2: de montage. Aan de hand van de feedback wordt en nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot 
in detail afgewerkt. De opdrachtgever krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, 
ditmaal over de details (>ming, >tels, transi>es et cetera) 

- Versie 3: final. De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de produc>e is klaar. Alléén de 
defini>eve montage mag gebruikt worden. 

Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden 
gebracht. 

4.2 Fotobewerkingen 

- Een selec>e van foto’s met voorbewerking wordt aan de opdrachtgever afgeleverd. Na aflevering van de 
eerste versie kan hij aangeven of en in welke hoedanigheid nog eventuele aanpassingen gedaan moeten 
worden. Alléén de defini>eve foto’s mogen gebruikt worden. 

5 – Reiskosten 

De reiskostenvergoeding bedraagt 0,40 euro per gereden kilometer. Voor riYen langer dan een uur bedraagt 
de reis>jdvergoeding na het eerste uur 25 euro per uur. 



6 – Auteursrecht 

Alle door KV Produc>ons geproduceerde beelden (videobeelden, foto’s, voice 
overs, interviews, et cetera.) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk 
beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden 
verleend door de auteur. 

7 – Copyright 

Een opdrachtgever krijgt het copyright op de door hem bestelde produc>e, voor het in de offerte 
vastgelegde doel. Mocht een opdrachtgever het copyright willen uitbreiden of fysieke kopieën willen 
maken, dan gaat dit in samenspraak met KV Produc>ons. Dit heeJ ook te maken met eventuele rechten van 
derden op gebruikte muziek en gebruikt beeldmateriaal. 

In geval van copyrightschending is KV Produc>ons niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden. 

8 – Tarieven 

De tarieven voor de aankoop van los beeldmateriaal geproduceerd door KV Produc>ons is verkrijgbaar voor 
onderstaande tarieven. Deze tarieven gelden tenzij schriJelijk anders overeengekomen en zijn niet van 
toepassing wanneer een opdrachtgever opdracht geeJ voor het maken van een beeldreportage. 

Foto: € 275,- 

Video: € 1200,- 

9 – Ruw materiaal 

Tenzij anders afgesproken wordt ruw materiaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. In tegenstelling tot de 
afgeleverde produc>e, ligt het copyright op het ruwe materiaal bij KV Produc>ons. Dit copyright is wel 
verhandelbaar. 

10 – Betaling 

KV Produc>ons kan een aanbetaling vragen na akkoord van de opdracht. Deze wordt >jdig >jdens het 
versturen van de offerte afgesproken en schriJelijk vastgelegd. 

De standaard betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet >jdig betalen gelden de 
volgende termijnen en kosten: 

1. Eerste herinnering: na 14 dagen, geen extra kosten; 

2. Tweede herinnering: na 14 (totaal 28) dagen, geen extra kosten; 

3. Derde herinnering: na 28 (totaal 56) dagen, 25 euro administra>ekosten en weYelijk verplichte rente; 

4. Na 28 (totaal 84) dagen zullen de kosten middels een incassobureau worden verhaald. De kosten hiervoor 
worden verhaald op de opdrachtgever. 

11 – Eigendomsvoorbehoud 

De opdrachtgever is pas eigenaar van de beeldproduc>e als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ 
betekent niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie ‘7 – copyright’ en ‘9 — 
Ruw materiaal’. 

De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product. 

12 – Zelfstandigheid 

KV Produc>ons voldoet aan alle voorwaarden van een zelfstandige onderneming. Een DBA overeenkomst 
zoals door de belas>ngdienst van bepaalde ZZP-ers wordt verwacht, is dus niet nodig. 



13 – Aansprakelijkheid 

KV Produc>ons is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offerte bedrag. 

14  – Privacyverklaring 

Wij gaan zorgvuldig om met de data van onze opdrachtgevers. Wij bewaren alleen de gegevens die nodig 
zijn om premg zaken met elkaar te doen. Alle data staat of offline of op goed beveiligde servers. 

Laatste aanpassing: 17-10-2022


