
ALGEMENE VOORWAARDEN ELGERSMA MEDIAPRODUCTIES

artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere 
aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Elgersma 
Mediaproducties, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een
Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden 
van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze 
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden 
van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand 
gewezen.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene 
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk 
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het 
overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde 
volledig van toepassing. 

artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn 
vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor 
aanvaarding is gesteld.

2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen 
worden gehouden indien de Opdrachtgever 
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of 
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een 
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn 
exclusief BTW, vergoedingen voor Buma/Stemra-
rechten en/of andere (auteurs)rechten en eventuele in 
het kader van de overeenkomst te maken kosten, 
daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, tenzij 
anders aangegeven. 

artikel 3. Uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering 
en wijziging overeenkomst

1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of 
voor de levering van bepaalde zaken een termijn 
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een 
fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient 
de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in 
gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke 
termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te 
geven aan de overeenkomst. 

2. Indien door Gebruiker in het kader van de opdracht 
werkzaamheden worden verricht op de locatie van de 
Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever 
aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos
zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid 
gewenste faciliteiten. 

3. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De 
Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het 
moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. 
Het risico van verlies, beschadiging of 
waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op 
het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter 
beschikking staan. 

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt 
dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan 

noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan
zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot 
aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de 
aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt 
gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief 
en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit 
consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk 
overeengekomen werd. Daardoor kan ook het 
oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden 
verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als 
mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging 
van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk 
opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De 
Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging 
van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging 
in prijs en termijn van uitvoering. 

5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder 
begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd 
om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de 
Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de 
uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. 

6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker 
een verzoek tot wijziging van de overeenkomst 
weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief 
opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de
in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren 
zaken. 

7. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de 
deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens 
Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever 
aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van 
Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan. 

artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse 
opzegging van de overeenkomst

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de 
verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te 
ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen 
uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig 
nakomt, of, na het sluiten van de overeenkomst, 
Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede 
grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de 
verplichtingen niet zal nakomen. 

2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te 
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 
onmogelijk is of indien er zich anderszins 
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat 
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in 
redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd. 

3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-
nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker 
gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe 
ingang te ontbinden zonder enige verplichting 
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of 
schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde
van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of 
schadeloosstelling is verplicht.
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4. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of 
gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden 
die werden verricht en de daarvoor bestelde of 
gereedgemaakte zaken, aan de Opdrachtgever in 
rekening worden gebracht. 

artikel 5. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven 
wijze.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige 
betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim. 

3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de 
betalingsverplichting niet op.

4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in 
de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan 
komen alle in redelijkheid door gebruiker gemaakte 
gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten 
voor rekening van de Opdrachtgever. 

artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker 
geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de 
Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker 
gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 

artikel 7. Garanties, onderzoek en reclames

1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de 
gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het 
moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen 
worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in 
Nederland zijn bestemd.

2. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te 
onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken
hem ter beschikking worden gesteld.

3. Indien de Opdrachtgever reclameert, schort dit zijn 
betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in 
dat geval ook gehouden tot afname en betaling hetgeen
waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.

4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is dan zal 
Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn 
vervangen. 

artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze 
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling 
is geregeld. 

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke 
aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van 
door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste 
en / of onvolledige gegevens.

3.  Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor 
enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 
Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van 
de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop 
de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval 
steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn 
verzekeraar in voorkomend geval.

5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe 
schade.

6. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte 
schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de 
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten
is aan opzet of grove schuld van Gebruiker. 

artikel 9. Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken 
van derden terzake van schade,welke verband houdt 
met of voortvloeit uit de door Gebruiker uitgevoerde 
opdracht, indien en voor zover Gebruiker daarvoor 
krachtens het bepaalde in artikel 8 niet jegens de 
opdrachtgever aansprakelijk is. 

artikel 10. Intellectuele eigendom

1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden 
voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en 
andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker 
heeft het recht de door de uitvoering van een 
overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook 
voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij 
geen strikt vertrouwelijke informatie van de 
Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het 
Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen 
nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een 
geschil in onderling overleg te beslechten. 

artikel 12. Wijziging voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie 
zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de 
overeenkomst. 
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