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toepassing op alle diensten van Bewust in
Beeld. Bij acceptatie van deze diensten
gaat men automatisch akkoord met deze
voorwaarden.
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Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbieding:

iedere vorm van aanbod gedaan door of vanwege
Bewust in Beeld waaronder begrepen maar niet beperkt
tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of
onderwerpen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige standaard leveringsvoorwaarden die
van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen
Bewust in Beeld en Wederpartij.
Contentdrager(s):

mobiele datahouders waaronder USB sticks,
geheugenkaarten, externe hardeschijven, CD’s etc.

Wederpartij:

de wederpartij van de Bewust in Beeld en wederpartij in
de zin van artikel 6:231 BW.

Maker:

beeldstrateeg Shanna Hillebrand en/of publiciteitscoach
Linda Graanoogst

Overeenkomst:

de tussen Bewust in Beeld en Wederpartij gesloten
overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW ten
behoeve van het verrichten van werkzaamheden.

Werk:

het door Bewust in Beeld vervaardigde werk, hetzij
fotografisch en/of copyright werk.
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1.

Toepassing
Deze

Algemene

Voorwaarden

zijn

van

toepassing

op

alle

rechtsbetrekkingen tussen Bewust in Beeld en een Wederpartij, inclusief offertes,
opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het
beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van
deze voorwaarden zijn afgeweken.

2.

Aanbiedingen

2.1

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Bewust

in Beeld heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding
van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van
een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
2.2

Elke Aanbieding geldt als een vrijblijvend aanbod.

3.

Overeenkomst

3.1

Een opdrachtovereenkomst is een Overeenkomst waarbij Bewust in Beeld

zich jegens de Wederpartij verbindt om Werk te maken en/of te leveren alsmede
het adviseren, coachen en trainen op het gebied van beeldgebruik, (free)
publicity, (non-)verbale communicatie, branding en marketing.
3.2

Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de

Wederpartij van de Aanbieding van Bewust in Beeld of na betaling van het
verschuldigde bedrag voor online geaccepteerde diensten en producten. Deze
aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Bewust in Beeld aan de
Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan
zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en
gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Bewust
in Beeld overeenkomstig de offerte.
3.3

Bewust in Beeld heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst

niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te
voeren.
3.4

Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en

hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van
de Wederpartij en zullen door Bewust in Beeld slechts worden uitgevoerd na
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aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij schriftelijk is geaccordeerd
en aan Bewust in Beeld is geretourneerd.
3.5

In

geval

van

annulering

van

een

opdrachtovereenkomst

door

de

Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Bewust in
Beeld recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet
gemaakte kosten.
3.6

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Bewust in Beeld volledig vrij in

de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Bewust in Beeld werkt om tot
uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.

4.

Wijziging

4.1
Wijziging van de Overeenkomst door Wederpartij is alleen geldig indien de
wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door Bewust in Beeld is bevestigd. Stilzwijgende
aanvaarding
van
de
wijziging
is
uitgesloten.
4.2
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het
uitsluitend oordeel van Bewust in Beeld, 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 Bewust in Beeld recht op een
aanvullende
vergoeding.

5.

Annulering

5.1

Annulering van de Overeenkomst kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

5.2
Indien de Wederpartij de Overeenkomst annuleert binnen 24 uur nadat de
Overeenkomst tot stand is gekomen en Bewust in Beeld nog geen aanvang heeft
gemaakt met de werkzaamheden, dan is Wederpartij niet gehouden de
overeengekomen vergoeding te betalen. In alle andere gevallen heeft Bewust in
Beeld recht op de volledige vergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders overeen
zijn
gekomen.
5.3
Een Overeenkomst waarvoor Bewust in Beeld onverwijld werkzaamheden
moet
verrichten
kan
niet
worden
geannuleerd.
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6.

Duur Overeenkomst en termijnen

6.1
Tenzij partijen anders overeen zijn gekomen, eindigt de Overeenkomst van
rechtswege nadat het Werk is geleverd.
6.2

Indien partijen voor de levering van het Werk een termijn overeenkomen

dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn is
Wederpartij gehouden Bewust in Beeld schriftelijk te manen spoed te betrachten
en een redelijke termijn te verlenen om alsnog het Werk te leveren.

7.

Vergoeding

7.1

Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Bewust in

Beeld gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
7.2

Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan

worden gesproken, zal Bewust in Beeld naar redelijkheid en billijkheid de
vergoeding nader bepalen, waarbij Bewust in Beeld onder meer zal kunnen
aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare
opdrachten,

tussen

vergelijkbare

opdrachtgevers

en

vergelijkbare

opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door
collega's van Bewust in Beeld in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande
gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende
vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden
gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste
gebruik van het werk.
7.3

Indien aannemelijk is dat Bewust in Beeld hogere kosten heeft gemaakt

en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook
deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in
aanmerking.

8.

Eenmalige herziening Werk

8.1
Na levering van het Werk komt aan Wederpartij het eenmalig het recht toe
op een eenvoudige herziening van het Werk zonder dat Wederpartij een
aanvullende vergoeding verschuldigd is. Uitsluitend Bewust in Beeld bepaalt of een
herziening als een eenvoudige herziening is aan te merken en kosteloos wordt
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verricht.
8.2
Wederpartij dient onverwijld gebruik te maken van het recht op herziening
op straffe van
verval. Wederpartij stelt Bewust in Beeld spoedig op de
hoogte
van
de
gewenste
herziening.
8.3
Indien de gewenste herziening niet als een eenvoudige herziening is aan te
merken, stelt Bewust in Beeld Wederpartij hiervan spoedig op de hoogte onder
vermelding van de aanvullende vergoeding die Wederpartij verschuldigd is voor
het herzien van het Werk. Na schriftelijke acceptatie van de aanvullende
vergoeding wordt het Werk herzien.

9.

Factuur en betaling

9.1

De Wederpartij zal de factuur van Bewust in Beeld op onjuistheden

controleren. Indien de Wederpartij niet binnen vijf werkdagen na factuurdatum
schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft
afgewezen en aan Bewust in Beeld heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur
als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de
Wederpartij op reclamatie.
9.2

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

9.3

De Wederpartij verricht de aan Bewust in Beeld verschuldigde betalingen

zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen
partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Bewust in Beeld heeft
verstrekt.
9.4

Indien Bewust in Beeld het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.2

bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de
wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
9.5
Blijft Wederpartij in gebreke, dan zal Bewust in Beeld tot invordering
overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van
de Wederpartij. Wederpartij is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een
minimum van € 75,00.
9.6

Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in

de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht
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daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en
buiten rechte voor zijn rekening.
9.7

Geen enkel gebruik van het Werk op welke wijze dan ook is toegestaan,

zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Bewust in Beeld nog niet heeft
voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting
voortvloeiende uit welke overeenkomst met Bewust in Beeld dan ook.
9.9

Facturering kan geschieden vanaf het moment van levering van het Werk.

9.10 Indien Wederpartij het Werk niet exploiteert, ontslaat dit Wederpartij niet van
enige betalingsverplichting.
9.10 Wederpartij heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te
schorten.
9.11
Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van
Wederpartij zullen de vorderingen van Bewust in Beeld onmiddellijk opeisbaar zijn.

10.

Opschorting

Indien de Wederpartij een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet
volledig of niet tijdig nakomt, is Bewust in Beeld gerechtigd om zonder nadere
kennisgeving zijn verplichtingen op te schorten onverminderd de overige
bevoegdheden van Bewust in Beeld voortvloeiend uit de wet en deze Algemene
Voorwaarden.

11.

Controle

11.1

Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of

omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft
Bewust in Beeld na een opgave van de opdrachtgever het recht om de
administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Bewust in Beeld
aan te wijzen RA/AA accountant.
11.2

In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de

opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle
volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de
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op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na
facturering aan Bewust in Beeld voldoen.

12.

Bewijsexemplaar
Bij openbaarmaking van een Werk dient de Wederpartij terstond en zonder

kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Bewust in Beeld te
doen toekomen.

13.

Levering

13.1

Levering van Werk zal doorgaans via een door Bewust in Beeld gekozen,

online kanaal plaatsvinden. Levering kan plaatsvinden via e-mail, WeTransfer of
een andere online dienst.
13.2

Indien van toepassing worden Contentdragers geleverd in het pand waar

Bewust in Beeld zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Contentdragers zijn vanaf het
moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de
Contentdragers door Bewust in Beeld onbeschadigd retour zijn ontvangen.
13.3

Digitale bestanden met Werk worden geleverd in goed overleg en op een

door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van
verzending voor risico van de Wederpartij.
13.4

Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door

Bewust in Beeld vastgesteld.
13.5
wordt

Indien Bewust in Beeld en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd
vervroegd,

heeft

Bewust

in

Beeld

het

recht

de

oorspronkelijk

overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
13.6

Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde

opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een
samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

14.

Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in

ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Werk schriftelijk aan Bewust
in Beeld te worden medegedeeld. Bewust in Beeld heeft het recht binnen redelijke
8
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termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot
onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

15.

Bezit/eigendom Contentdragers

15.1

Indien niet is overeengekomen dat Contentdragers in het bezit van de

Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor
kosteloze retournering aan Bewust in Beeld zorg te dragen. Het niet of niet tijdig
nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Bewust in
Beeld.
15.2

Indien Werk als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze

onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor
hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet
tot verlies van enig recht van Bewust in Beeld.
15.3

Indien een Contentdrager niet binnen vier weken na de overeengekomen

termijn aan Bewust in Beeld is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.
15.4

In geval van vermissing of beschadiging van een Contentdrager is de

Wederpartij gehouden de schade die Bewust in Beeld hierdoor lijdt te vergoeden.
15.5
enkel

Contentdragers blijven eigendom van Bewust in Beeld. De Wederpartij heeft
recht

op

overdracht

van

de

eigendom

als

dit

uitdrukkelijk

is

overeengekomen.

16.

Internet

16.1

In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor

zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde
Fotografische Werk niet groter zijn dan 1024 bij 768 pixels bij 72 ppi.
16.2

De Wederpartij zal van het Werk geen andere kopieën maken – digitaal of

anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen
gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker
de gebruikte (werk)kopie(ën) van een Werk wissen dan wel vernietigen.
16.3

De Wederpartij zal Bewust in Beeld vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken

tot ieder gedeelte van haar website waarop het Werk wordt getoond. Indien
hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Bewust in Beeld
verstrekken.
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17.

Auteursrecht en gebruiksrecht

17.1
Het auteursrecht op het Werk berust uitsluitend bij Bewust in Beeld,
ongeacht de herziening van het Werk op instructie van de Wederpartij.
17.2
Indien de Overeenkomst niet schriftelijk tot stand is gekomen dan wel
wanneer de Overeenkomst het exploitatierecht niet nader specificeert, dan
verwerft de Wederpartij door middel van levering van het Werk door Bewust in
Beeld aan Wederpartij, het éénmalig niet-exclusieve exploitatierecht op het Werk
dat beperkt is tot de titel waarvoor het Werk is gemaakt. Het genoemde
exploitatierecht is beperkt tot het Nederlandse grondgebied.
17.3

Zowel exclusieve exploitatie als digitale exploitatie moet altijd expliciet

schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde
exploitatierecht.
17.4 Het is Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven
exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van Bewust in Beeld.
17.5 Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder het door Wederpartij
verkregen exploitatierecht en dient uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
17.6 Elk gebruik van het Werk dat niet is overeengekomen en niet onder het in lid
2 van dit artikel omschreven exploitatierecht valt, is een inbreuk op het
auteursrecht van Bewust in Beeld tengevolge waarvan de Wederpartij
schadeplichtig is.
17.7
De schadevergoeding die de Wederpartij overeenkomstig het bepaalde in
artikel 8.6 verschuldigd is, bedraagt 300% van de overeengekomen of gebruikelijke
vergoeding en omvat het door Bewust in Beeld geleden inkomensverlies, de door
Wederpartij onrechtmatig gemaakte winst en de toegebrachte immateriële
schade. De kosten die Bewust in Beeld moet maken voor juridische bijstand om de
schade te verhalen vallen niet onder voornoemd percentage en dienen door
Wederpartij volledig te worden vergoed.
17.8 Wederpartij is verplicht bij openbaarmaking of verveelvoudiging van het
Werk de naam van Bewust in Beeld duidelijk te vermelden.

10

ALGEMENE VOORWAARDEN BEWUST IN BEELD
17.9

Voor

iedere

inbreuk

op

de

aan

Bewust

in

Beeld

toekomende

persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht
op naamsvermelding, is de Wederpartij een schadevergoeding verschuldigd van
eenmaal de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding.

18.

Licentie

18.1

Toestemming voor gebruik van het Werk door de Wederpartij wordt

uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals
die naar aard en omvang door Bewust in Beeld is omschreven in de offerte en/of
de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
18.2

Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze

nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten
behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de
overeenkomst conform het begrip van Bewust in Beeld, hebben bedoeld.
18.3

Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of

omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden
geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die
uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
18.4

Indien door Bewust in Beeld toestemming is gegeven voor elektronische of

andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na
diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

19.

Sublicenties
Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om

sublicenties te verlenen aan derden.

20.
20.1

Inbreuk op auteursrecht
Elk gebruik van het Werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als

een inbreuk op het auteursrecht van Bewust in Beeld.
20.2

Bij inbreuk komt Bewust in Beeld een vergoeding toe ter hoogte van

tenminste

driemaal

de

door

Bewust

in

Beeld

gebruikelijk

gehanteerde

licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te
11
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verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het
recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

21.

Naamsvermelding

21.1

De naam van Bewust in Beeld dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden

vermeld, of met een verwijzing naar het Werk in de publicatie te worden
opgenomen.
21.2

Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Bewust in Beeld een

vergoeding toe van tenminste 100% van de door Bewust in Beeld gebruikelijk
gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van
overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en
indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten).
21.3

Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen een Werk

te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te
dragen dat de naam van Bewust in Beeld op deze reproducties wordt
aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij
tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze
door Bewust in Beeld tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP
en de ICC standaards.

22.

Modelrelease

Wederpartij verklaart hiermee ten behoeve van Bewust in Beeld:
22.1

Voor het fotografische Werk, inclusief ontworpen (visuele) content, gemaakt

gedurende

alle

geleverde

diensten

toestemming

te

verlenen

voor

de

openbaarmaking en/of verveelvoudiging middels on- en offline media alsmede
deze toestemming te verlenen voor gebruik ten behoeve van alle doeleinde
(promotionele en commerciële doeleinden inbegrepen) van Bewust in Beeld en al
haar activiteiten.
22.2

Wederpartij ontvangt hier géén vergoeding voor.
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22.3

De hierboven verleende toestemming is onafhankelijk van eventueel

wijzigende omstandigheden. Wederpartij doet nu reeds bij voorbaat afstand van
het recht om zich op gewijzigde omstandigheden te beroepen.
22.4

Bewust in Beeld heeft de bevoegdheid de rechten uit deze overeenkomst

over te dragen.

22.5

Wederpartij ontslaat Bewust in Beeld van alle aanspraken en eisen die

voortvloeien uit of in verband met het gebruik van het Fotografisch werk, met
inbegrip van alle claimswegens smaad en inbreuk op de privacy.
22.6

Wederpartij verklaart hiermee van niemand toestemming nodig te hebben

om deze verklaring rechtsgeldig te doen zijn.

23.

Persoonlijkheidsrechten

23.1

De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van

Werkte allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Bewust in Beeld conform artikel
25 lid 1 sub c en d Auteurswet in acht.
23.2 Voor iedere inbreuk op de aan de Maker toekomende persoonlijkheidsrechten
ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de
Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de
Maker gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen
op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding
van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten).
23.2

Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt Bewust in Beeld

een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Bewust in Beeld gebruikelijk
gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van
overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en
indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten).

24.

Rechten van derden
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24.1

De Wederpartij die Werkopenbaar maakt, is met uitsluiting van anderen

verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of
andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Bewust in Beeld van alle
aanspraken te dier zake.
24.2

Bewust in Beeld is verplicht naar vermogen mee te werken aan het

opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

25.

Aansprakelijkheid

25.1

Bewust in Beeld is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de

Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde
van Bewust in Beeld of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is
in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor
zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de
verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
25.2 Bewust in Beeld is, behoudens opzet of grove schuld zijdens Bewust in Beeld,
nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de Wederpartij, diens personeel
en/of derden, van welke aard dan ook, voorvloeiend of verbandhoudend met de
Overeenkomst.
25.3 De aansprakelijkheid van Bewust in Beeld is beperkt tot de directe schade
die door Wederpartij daadwerkelijk is geleden.
25.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 25.1 en 25.2 is de aansprakelijkheid
van Bewust in Beeld te allen tijde beperkt tot het door de verzekeraar van Bewust
in Beeld gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering
overgaat dan wel indien Bewust in Beeld niet is verzekerd, dan is de
aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere
verdergaande vergoeding van schade sluit Bewust in Beeld uitdrukkelijk uit.
25.5

Bewust in Beeld en Wederpartij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor enige

aanspraak van een derde jegens Bewust in Beeld en/of Wederpartij betreffende
de inhoud van het Werk, anders dan op grond van een inbreuk op het
auteursrecht. Indien derden ter zake enige aanspraak jegens de Bewust in Beeld
en/of Wederpartij aankondigen of aanhangig maken, zullen de Wederpartij en
Bewust in Beeld in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op
welke wijze dat zal geschieden. Bewust in Beeld en Wederpartij dragen ieder de
eigen kosten.
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26.

Faillissement/surséance
Zowel

Bewust

in

Beeld

als

de

Wederpartij

hebben

het

recht

de

overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance
van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij
heeft Bewust in Beeld het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de
gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

27.

Rechts- en forumkeuze

27.1

Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn,

worden beheerst door Nederlands recht.
27.2

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

27.3

Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene

Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Bewust in Beeld en de Wederpartij,
zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
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ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP
Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper:

Bewust
in
Beeld,
nummer 69007063.

gevestigd

te Almere,

KvK-

Koper:

de wederpartij van verkoper

Partijen:

verkoper en koper samen.

Overeenkomst:

de koopovereenkomst tussen partijen.

Aanbieding(en):

iedere vorm van aanbod gedaan door of vanwege
Bewust in Beeld waaronder begrepen maar niet beperkt
tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of
onderwerpen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige standaard leveringsvoorwaarden die
van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen
Bewust in Beeld en Wederpartij.
Wederpartij:

de wederpartij van de Bewust in Beeld en wederpartij in
de zin van artikel 6:231 BW.

Maker:

beeldstrateeg Shanna Hillebrand en/of publiciteitscoach
Linda Graanoogst

Werk:

het door Bewust in Beeld vervaardigde werk, hetzij
fotografisch en/of copyright werk.
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1.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online Aanbiedingen,
verwante overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of
namens verkoper.
1.2
Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk
door partijen is overeengekomen.

2.

Betaling

2.1
De volledige koopsom wordt altijd door middel van automatische incasso
voldaan binnen 48 uur na aanschafdatum.
2.2
Verkoper zal pas tot levering overgaan zodra het verschuldigde bedrag van
koper is bijgeschreven op de bankrekening van verkoper.
2.3
Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper binnen 96 uur na
aanschaf in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten
totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
2.4
In het geval van deelname aan een event met beperkte beschikbaarheid
wordt er geen reservering onder voorbehoud gedaan. Indien er ten tijde van
betaling door koper geen beschikbaarheid meer is, ontvangt koper zijn betaling
binnen 48 uur volledig retour op het bij verkoper bekende rekeningnummer.
2.5

Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan indien

levering van producten en/of diensten door verkoper reeds heeft plaatsgevonden.
De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper.
Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding
voor buitengerechtelijke incassokosten.
2.6
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van
de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
2.7

Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door

verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te
betalen.

4.

Aanbiedingen, offertes en prijs
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4.1
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van
aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn
aanvaard, dan vervalt het aanbod.
4.2
Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding
daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen
uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.3
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
4.4
De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de
koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

5.

Herroepingsrecht

5.1
De koper krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling
binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden
(herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele)
bestelling door de koper is ontvangen.
5.2
Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn
specificaties op maat zijn gemaakt, slechts kort houdbaar zijn of zich niet meer in
de originele verpakking/staat bevinden.
5.3

De koper kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is

gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te
stellen.
5.4
Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en
de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en
onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze
mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform
de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.5
De verzendkosten ten behoeve van het retourneren van de herroepen
producten zijn voor rekening van de koper. De verzendkosten ten behoeve van de
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levering van de door de koper bestelde producten worden door verkoper niet
vergoedt aan de koper na retournering van de order.

6.

Wijziging van de overeenkomst

6.1
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling
overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
6.2
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of
aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden
beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
6.3
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of
kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk
in.
6.4
Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij
aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding
van deze prijs tot gevolg heeft.
6.5
In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper
geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg
is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

7.

Oplevering en risico-overgang

Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico
over van verkoper naar koper.

8.

Onderzoek, reclames

8.1

Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in

ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij
behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit
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en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer
gelden.
8.2
Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van
geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van
de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
8.3
Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft
verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af
te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
8.4
Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit,
aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
8.5
Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op
andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
8.6
Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer
geaccepteerd.

9.

Monsters en modellen

9.1
Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het
vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak
daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn
overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
9.2

Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding

van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed
slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan
behoeft te beantwoorden.

10.

Levering

10.1
Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten
voor koper zijn.
10.2 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze
bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken
hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
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10.3 Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie
of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak
voor rekening en risico van koper op te slaan.
10.4 Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
10.5 Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de
overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter
beschikking heeft gesteld.
10.6 Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit
een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk
in gebreke stellen.
10.7 Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit
anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige
waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen
afzonderlijk te factureren.

11.

Overmacht

11.1
Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de
overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door
koper geleden schade.
11.2
Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid
waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening
kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst
redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog
of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme,
energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen,
werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en
andere storingen in het bedrijf van verkoper.
11.3

Voorts

verstaan

partijen

onder

overmacht

de

omstandigheid

dat

toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de
overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen,
tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
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11.4
Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan
verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die
verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan
voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft
geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.
11.5
Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het
recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan
alleen via een aangetekende brief.

12.

Overdracht van rechten
Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden

overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere
partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals
bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

13.

Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

13.1
De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven
eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald.
Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken
terugnemen.
13.2

Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd

worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten
totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van
schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper
worden tegengeworpen.
13.3 Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende
zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.4 Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van
retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform
afspraak heeft betaald.
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13.5 In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn
de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

14.

Aansprakelijkheid

14.1
Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband
houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het
bedrag
dat
in
het
desbetreffende
geval
door
aansprakelijkheidsverzekering(en)
wordt
uitbetaald.
Dit

de
gesloten
bedrag
wordt

vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende
polis.
14.2 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende
ondergeschikten.

15.

Klachtplicht

15.1
Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te
melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving
van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
15.2 Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en
eventueel te vervangen.

16.

Garanties

16.1

Indien

in

de

overeenkomst

garanties

zijn

opgenomen,

geldt

het

hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst
beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor
het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor
een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper.
16.2 De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een
zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op
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een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat
verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel
6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend
was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
16.3 De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als
gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder
toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel
geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor
doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
16.4 Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door
een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die
producent wordt verstrekt.

17.

Modelrelease

Koper verklaart hiermee ten behoeve van Bewust in Beeld:

17.1

Voor het fotografische werk gemaakt gedurende alle geleverde diensten

toestemming te verlenen voor de openbaarmaking en/of verveelvoudiging
middels on- en offline media alsmede deze toestemming te verlenen voor gebruik
ten behoeve van alle doeleinde (promotionele en commerciële doeleinden
inbegrepen) van Bewust in Beeld en al haar activiteiten.
17.2

Koper ontvangt hier géén vergoeding voor.

17.3

De hierboven verleende toestemming is onafhankelijk van eventueel

wijzigende
omstandigheden. Wederpartij doet nu reeds bij voorbaat afstand van het recht
om zich op gewijzigde omstandigheden te beroepen.
17.4

Verkoper heeft de bevoegdheid de rechten uit deze overeenkomst over te

dragen.
17.5

Koper ontslaat Bewust in Beeld van alle aanspraken en eisen die

voortvloeien uit of in verband met het gebruik van het Fotografisch werk, met
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inbegrip
17.6

van

alle

claimswegens

smaad

en

inbreuk

op

de

privacy.

Koper verklaart hiermee van niemand toestemming nodig te hebben om

deze verklaring rechtsgeldig te doen zijn.

18.

Toepasselijk recht

18.1
Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
18.2

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

18.2 Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van
deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan
blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

19.

Forumkeuze

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief
voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
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p/a Anna Pavlovastraat 37
1326 TJ Almere, Nederland

www.bewustinbeeld.nu
ikwil@bewustinbeeld.NU
+31 (0)6 12222 133 / +31 (0)6 4142 3223
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