
 

Algemene Leveringsvoorwaarden 
 

● Algemeen 
○ Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 'Otos 

Productions' en een opdrachtgever waarop 'Otos Productions' deze voorwaarden van toepassing 
heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is 
afgeweken.  

○ De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 'Otos 
Productions', voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

○ Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk 
schriftelijk zijn overeengekomen.  

○ Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd 
mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van 
toepassing. 'Otos Productions' en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe 
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. 

 
● Aanbiedingen en offertes 

○ De door 'Otos Productions' gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, 
tenzij anders aangegeven. 'Otos Productions' is slechts aan de offertes gebonden indien de 
aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders 
aangegeven. 

○ Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  
 

● Uitvoering van de overeenkomst 
○ Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 'Otos 

Productions' het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
○ De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 'Otos Productions' aangeeft dat 

deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 'Otos Productions' worden 
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 
'Otos Productions' zijn verstrekt, heeft 'Otos Productions' het recht de uitvoering van de 
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overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de 
gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

○ Het verzamelde beeldmateriaal wordt gemonteerd en bewerkt naar inzicht van ‘Otos Productions’, 
uiteraard met de wensen van de opdrachtgever in gedachte. De productie en montage van een 
videoproductie blijft vanzelfsprekend een subjectief product. Als deze niet naar de wens van de 
opdrachtgever is, kan dit dan ook nooit door de opdrachtgever aangegrepen worden als reden van 
niet-betaling van de factuur. 

○ Als er door onvoorziene omstandigheden een aanvaarde opdracht niet of onvolledig uitgevoerd 
kan worden, kan de cliënt hiervoor geen schadevergoeding eisen. Onvoorziene omstandigheden 
zijn onder andere, maar niet beperkt tot: technische redenen, stroomstoring, beschadiging van 
filmapparatuur of slechte weersomstandigheden. 

○ Een afgesproken deadline wordt uiteraard gehandhaafd maar kan echter nooit als bindend worden 
beschouwd. Een eventuele vertraging geeft de cliënt nooit het recht op een schadevergoeding of 
het recht de bestelling te annuleren. 

 
● Wijziging van de overeenkomst 

○ Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering 
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen 
tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.  

 
● Honorarium 

○ Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een fixed price overeenkomen.  
○ Indien geen fixed price wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond 

van werkelijk bestede uren (regiebasis). 
○ 'Otos Productions' factureert volgens afspraken overeengekomen met opdrachtgever in een door 

beiden ondertekende offerte. 
 

● Betaling 
○ Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door 'Otos Productions' 

aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de 
declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 

○ Indien betaling achterwege blijft staat het 'Otos Productions' vrij om zonder nadere aankondiging 
een incassoprocedure op te starten. Hiervan komen de kosten voor rekening van de klant. Tevens 
wordt, vanaf de factuurdatum, de wettelijke rente over het factuurbedrag in rekening gebracht. 

○ In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn 
de vorderingen van 'Otos Productions' op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

○ Indien een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag, vervallen alle eventueel 
toegestane termijnen en heeft ‘Otos Productions’ het recht verdere werken/leveringen te staken. 

 
● Eigendomsvoorbehoud 

○ Als 'Otos Productions' in het kader van een project gebruik maakt van vertrouwelijke informatie en 
hulpmiddelen van de opdrachtgever zal 'Otos Productions' hier zorgvuldig mee omgaan en deze 
informatie alleen ten behoeve van het betreffende project gebruiken, tenzij anders wordt 
afgesproken. Alle informatie die door de  opdrachtgever verstrekt wordt is vertrouwelijk voor 'Otos 
Productions'. Bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen 
en strategieën zal vertrouwelijk worden behandeld. 

○ Zowel de opdrachtgever als 'Otos Productions' hebben de vrijheid om het door 'Otos Productions', 
ten behoeve van de opdrachtgever, ontwikkelde product te gebruiken voor hun eigen publiciteit en 
promotie, mits de vertrouwelijkheid van informatie van beide partijen in acht genomen wordt en 
belangen niet geschaad worden. 
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○ ‘Otos Productions’ behoudt zich het recht voor om zowel aan het begin als aan het einde van de 
productie een verwijzing naar ‘Otos Productions’ te maken. 

○ Voor overdracht van het eindproduct van ‘Otos Productions’ aan de opdrachtgever zullen er 
afspraken gemaakt worden over het auteursrecht van het product. ‘Otos Productions’ behoudt 
altijd het recht om minstens 30 seconden van het overgedragen product voor eigen 
promotiedoeleinden te gebruiken. 

○ Tenzij anders afgesproken zal ‘Otos Productions’ gemaakte opnames slechts bewaren gedurende 
30 dagen na aflevering van het eindproduct. De basisopnames blijven altijd eigendom van ‘Otos 
Productions’.  

 
● Aansprakelijkheid 

○ Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen 14 
dagen na voltooiing van de betreffende opdracht schriftelijk te worden gemeld aan 'Otos 
Productions'. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de 
tekortkoming te bevatten, zodat 'Otos Productions' in staat is adequaat te reageren. 

○ Indien een klacht gegrond is, zal 'Otos Productions' de opdracht alsnog verrichten zoals 
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit 
laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.  

○ Onverminderd hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, is 'Otos Productions' nimmer gehouden 
tot betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever, die de waarde van de opdracht te 
boven gaat. 

○ 'Otos Productions' is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

○ Als de opdrachtgever een reproductieopdracht geeft, zowel integraal, gedeeltelijk als herwerkt door 
montage, wordt hij verondersteld hiertoe gerechtigd te zijn. Dit geldt ook voor een opdracht 
betreffende ondertiteling voor een film waarvan de auteursrechten niet bij ‘Otos Productions’ 
liggen. 

○ ‘Otos Productions’ zal apparatuur (onder andere maar niet beperkt tot: microfoons, camera’s, 
laptops, memory sticks) die door zijn opdrachtgever in bruikleen gegeven worden om een 
bepaalde opdracht te kunnen uitvoeren, altijd met de grootste zorg behandelen en bewaren. Als er 
door omstandigheden van eventueel technische aard of volledig buiten de wil om van ‘Otos 
Productions’ de apparatuur toch beschadiging zouden oplopen of gestolen of verloren zouden 
gaan, kan de cliënt hiervoor geen schadevergoeding eisen. 

○ Overgedragen montages en leveringen worden niet teruggenomen. 
 

● Opschorting en ontbinding 
○ Voorts is 'Otos Productions' bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich 

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan 
wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde 
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.  

○ 'Otos Productions' is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 
overeenkomst te ontbinden, indien: 

■ Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 
■ Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de 

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 
onvoldoende is. 

○ Bij een vroegtijdige verbreking van een opdracht of bestelling door de cliënt, niet te wijten aan 
‘Otos Productions’, zijn we genoodzaakt de tot dan gepresteerde werken en gemaakte kosten in 
rekening te brengen. Als dit gebeurt binnen een termijn van 30 dagen voor de afgesproken 
productiedag is er een minimum van 1/3 van het overeengekomen bedrag verschuldigd. 
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● Overmacht 
○ Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd 

worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld. 
○ Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de 

wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, 
waarop 'Otos Productions' geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 'Otos Productions' niet in 
staat is de verplichtingen na te komen.  

○ Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der 
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade 
aan de andere partij.  

○ Voorzover 'Otos Productions' ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het 
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 'Otos 
Productions' gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te 
declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke 
overeenkomst.  

 
● Toepasselijk recht 

○ Op elke overeenkomst tussen 'Otos Productions' en de opdrachtgever is Nederlands recht van 
toepassing. 
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