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ALGEMENE VOORWAARDEN
REMACO GOES

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Deze algemene leveringsvoorwaarden vormen een integrerend onderdeel van Remaco Advertising hetgeen van onze
aanbiedingen en daarmede van de door ons te sluiten overeenkomsten op welk gebied dan ook. Indien de partijen van
enige bepaling in onderling overleg wensen af te wijken, dient dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk te zijn bevestigd.

AANBOD
Artikel 2
Iedere aanbieding is geheel vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingmethode.
Alle bij de aanbieding vermelde gegevens worden naar beste weten en kunnen gegeven, nochtans zonder dat de
opdrachtgever daaraan rechten kan ontlenen.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 3
Een overeenkomst geldt eerst als gesloten na schriftelijke bevestiging door ons of van de opdrachtgever van de opdracht.
De schriftelijke bevestiging dient te allen tijde voorzien te zijn van een handtekening van een daarvoor bevoegd zijnde
persoon. Een opdrachtgever wordt geacht bij het accepteren van onze aanbieding kennis te hebben genomen van onze
standaardtarieven en algemene voorwaarden en daarmede te hebben ingestemd.
Artikel 4
De door ons gehanteerde en opgegeven prijzen bij verrichten van diensten en aannemen van werk zijn gebaseerd op
prijsbepalende factoren. Indien de door ons opgegeven prijzen derhalve tijdens de uitvoering van diensten respectievelijk
werkzaamheden, niet gehandhaafd kunnen worden door oorzaken buiten onze macht zoals stijging/daling van
inkoopprijzen, stijgen/dalen van kosten van vervoer, belastingen, overheidsheffingen en dergelijke, waar ook ter wereld,
behouden wij ons het recht voor om op grond van een door ons te overleggen nacalculatie het uiteindelijke factuurbedrag
aan te passen.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 5
Wij kunnen niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor
noodzakelijke gegevens, waaronder de voor akkoord getekende opdrachtbevestiging, in ons bezit zijn en wij de
overeengekomen (termijn)betaling hebben ontvangen.
Indien wij door overmacht verhinderd zijn gemaakte overeenkomsten geheel of gedeeltelijk na te komen, dan wel tijdig na
te komen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst, voor zover onzerzijds nog niet uitgevoerd, te annuleren respectievelijk
tijdelijk op te schorten, zonder dat de opdrachtgever deswege jegens ons enige aanspraak heeft.
De opdrachtgever blijft aan ons de overeengekomen tegen presentatie verschuldigd onder aftrek van dat deel, dat geacht
kan worden de tegen presentatie verschuldigd onder aftrek van dat deel dat geacht kan worden de tegenprestatie te zijn
voor het geannuleerde, respectievelijk opgeschorte deel van de overeenkomst. Voeren wij het opgeschorte deel van de
overeenkomst later toch uit, dan is de opdrachtgever ons de overeengekomen tegenprestatie verschuldigd, zonder enige
korting.
Onder overmacht wordt verstaan iedere van onze wil onafhankelijke omstandigheid, ook indien deze omstandigheid
onszelf betreft, waardoor het door ons redelijkerwijs onmogelijk is op normale wijze aan onze verplichtingen te voldoen.
Artikel 6
Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. in geval van wijzigingen in het werk op verzoek van de opdrachtgever;
b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
c. in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen
termijnbetaling overeengekomen dan na voltooiing daarvan. Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de
eindafrekening. Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft Remaco Advertising recht op
een bedrag gelijk aan 15 procent van het verschil tussen die totalen. Wanneer kostenverhogende omstandigheden
ontstaan, dient Remaco Advertising de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Kostenverhogende
omstandigheden die niet te wijten zijn aan Remaco Advertising worden verrekend als meerwerk.

Artikel 7
In geval van overmacht is Remaco Advertising bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk
voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat zij tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door Remaco Advertising gemaakte kosten zullen terstond en ten
volle opeisbaar zijn.
Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee Remaco Advertising bij het sluiten van de overeenkomst
redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die zij ook niet kende. Hieronder worden mede verstaan het niet
voldoen door leveranciers van Remaco Advertising aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of
werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden.
Artikel 8
De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij
overschrijding van deze levertijd zal Remaco Advertising in overleg treden met opdrachtgever.
Artikel 9
Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Remaco Advertising bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van haar diensten te schorsen, hetzij in onvoltooide staat te beëindigen,
indien de opdrachtgever:
a. surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Remaco Advertising voorzienbaar is
dat hij daarin zal tekortschieten.
Beëindiging en schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Remaco Advertising gehouden
is tot enige schadevergoeding of garantie. Alle vorderingen die Remaco Advertising in deze gevallen op de opdrachtgever
mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 10
De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, ontstaan aan zijn, onze of aan derden toebehorende goederen en
apparatuur veroorzaakt door hemzelf, zijn personeel, of door het of zijn personeel aangewezen derden.
Artikel 11
Wanneer schade geleden wordt die buiten de verzekeringen van de producent valt, is deze voor rekening van de
opdrachtgever/huurder. Wanneer ten gevolge van vorenbedoelde aansprakelijkheid schade geleden wordt, zal deze
mogelijkheid op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever verzekerd worden voor diens rekening. De hoogte van de
verzekering dient door de opdrachtgever te worden vastgesteld.
Artikel 12
Klachten die niet binnen 30 dagen na levering van het, in opdracht, vervaardigde product schriftelijk zijn ingediend en door
ons ontvangen, behoeven niet meer in behandeling genomen te worden. Zij geven geen grond voor opschorting der

betaling.

BETALING
Artikel 13
Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van enige termijn is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een rente verschuldigd
van 2 procent voor iedere maand gedurende welke de betalingstermijn is overschreden. Eveneens is bij overschrijding van
de betalingstermijn het verschuldigde ineens opeisbaar zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, terwijl, indien
de betaling in meerdere gedeelten zou geschieden, verzuim ten aanzien van een gedeelte, het gehele restant van de
schuld jegens ons zonder nadere ingebrekestelling eveneens opeisbaar doet zijn.
Geleverde goederen blijven het eigendom van Remaco Advertising, totdat de gehele verkoopprijs en eventuele kosten
betrekking hebbende op de desbetreffende opdracht, inclusief alle bijkomende kosten, zijn betaald. Remaco Advertising
behoudt zich het recht voor een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen.
De opdrachtgever is niet gerechtigd, tenzij met (schriftelijke) toestemming van Remaco Advertising, over de geleverde
goederen te beschikken, dat wil zeggen “vervreemden en bezwaren”. Schendt de opdrachtgever dit beding, dan is
Remaco Advertising gerechtigd over de gehele periode, vanaf oplevering van de opdracht, schadevergoeding te eisen.
Artikel 14
Alle genoemde prijzen gelden alleen in Nederland. Zij zijn exclusief B.T.W. en eventueel af te dragen rechten
Buma/Stemra.
Artikel 15
Alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten welke door ons noodzakelijk worden geacht ter invordering van achterstallige posten, komen voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is bij verzuim van onze opdrachtgever een
minimaal bedrag verschuldigd van 10 procent van het opeisbare bedrag, ongeacht indien de kosten hoger zijn , zijn
gebondenheid tot betaling van het meerdere.

Artikel 16
De vervaardigde goederen worden geacht geleverd te zijn als zij ons bedrijf hebben verlaten. Vanaf het moment van
levering zijn de goederen geheel voor risico van de opdrachtgever.
Artikel 17
De kwaliteit van het door ons te leveren werk wordt in belangrijke mate bepaald door de omstandigheden waaronder de
beelden en het geluid kunnen worden opgenomen. Wij zullen de hoogst mogelijke kwaliteit trachten te bereiken welke
haalbaar is met onze apparatuur, welke regelmatig op technische conditie wordt gecontroleerd, zonder gehouden te zijn
het resultaat te garanderen. Het door ons vervaardigde mastermateriaal blijft te allen tijde ons eigendom, tenzij
nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Wij zullen het mastermateriaal op de door de fabrikant voorgeschreven wijze bewaren, bij onderzoek is echter gebleken
dat zich na verloop van tijd ouderdomsverschijnselen voordoen, derhalve kunnen wij na een periode van zes maanden na
de geleverde gemonteerde productie of reportage geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van wedergebruik van het
mastermateriaal aanvaarden. Het bij ons in bewaring zijnde mastermateriaal behandelen wij met grootst mogelijke zorg.
Wij sluiten echter iedere aansprakelijkheid uit voor beschadiging of verloren gaan van het mastermateriaal, door welke
oorzaak ook, behoudens opzet of grove schuld onzerzijds. In gevallen waar het kostbare of onvervangbare unica betreft,
dient de opdrachtgever deze voor zijn rekening en risico te verzekeren, waarbij de verzekeraars afstand doen van enig
regres op ons. In iedere offerte c.q. opdrachtbevestiging vanuit Remaco Advertising verzonden, dient per item de
garantietermijn aangegeven te zijn.

AUTEURSRECHTEN
Artikel 18
De auteursrechten van het aan de opdrachtgever geleverde materiaal berusten geheel en uitsluitend bij Remaco
Advertising.
Artikel 19
De opdrachtgever doet afstand van zijn eventuele recht om zijn naam te zien vermelden bij de exploitatie van het
geleverde materiaal.
Artikel 20
Het is de opdrachtgever verboden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming het geleverde materiaal in het
openbaar te vertonen, zoals televisie-uitzending, bioscoopvertoning, internetpublicatie, etc. Het is de opdrachtgever
verboden het geleverde materiaal of gedeelten van het geleverde materiaal, te vermenigvuldigen of te kopiëren. Het is de
opdrachtgever eveneens verboden het geleverde materiaal om gelden of om niet, ter beschikking te stellen aan derden, te
verkopen aan derden of te verhuren aan derden.
Artikel 21
De verboden, zoals omschreven in artikel 20, omvatten alle gekende of nog ongekende exploitatiewijzen, onder gelijk
welke vorm, met inbegrip van:
a. de vaststelling van het geleverde materiaal op elektronische dragers (internet en intranet inbegrepen);
b. het reproduceren van het geleverde materiaal of de dragers in een onbekend aantal exemplaren;
c. de mededeling van het materiaal aan het publiek door alle middelen (met inbegrip van Internet) en in de hele
wereld.
Artikel 22
De verantwoording van het in bovenstaande artikelen genoemde materiaal berust alleen en uitsluitend bij de
opdrachtgever. Bij overschrijding van dit artikel geldt een direct opeisbare boete van € 5.000,-- (zegge: vijfduizend euro),
per overtreding. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke noodzakelijk worden geacht door ons, ter
invordering van deze boete, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 23
Wij behouden ons het recht voor om voor of tijdens een productie deze te weigeren om welke reden dan ook. Wanneer
een productie afgebroken wordt, zullen de verrichte werkzaamheden tegen kostprijs worden verrekend. Reeds betaalde
termijnen worden niet gerestitueerd. Onzerzijds zal een opdracht altijd geweigerd worden, wanneer naar onze mening de
medewerking aan of de uitvoering van de aangeboden opdracht strafrechtelijke risico's kan opleveren. Wanneer een
schriftelijk bevestigde opdracht niet ten minste drie weken voor de eerste opnamedag schriftelijk wordt afgezegd door
opdrachtgever is 25 procent van het offertebedrag verschuldigd, twee weken voor de eerste opnamedag 50 procent, een
week voor de eerste opnamedag 75 procent. Wanneer voor de annulering van de opdracht door ons kosten zijn gemaakt
ten behoeve van de ontvangen opdracht, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht, doch wordt alsdan, ter
berekening van het verschuldigde, het offertebedrag verminderd met de daarin begrepen kosten, welke volledig door de
opdrachtgever dienen te worden vergoed.

SLOTBEPALING
Artikel 24
Ten aanzien van geschillen welke voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten en transacties door ons
aangegaan, is uitsluitend de door de wet aangewezen rechter te Middelburg bevoegd. Het Nederlands Recht is van
toepassing ongeacht welke woonplaats en/of nationaliteit de opdrachtgever heeft, en ongeacht de plaats waar de feitelijke
diensten worden verricht.
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Artikel 25
Het begrip opdrachtgever geldt ook voor huurder, verkoper of anderen die zich binden aan onze leveringsvoorwaarden,
aanbiedingen, overeenkomsten op welk gebied dan ook.

Deze voorwaarden van Remaco Advertising zijn bij de Kamer van
Koophandel te Middelburg gedeponeerd op 12 december 1994 onder
nr.152789.
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Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene contractvoorwaarden, gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken te Middelburg onder nr. 152789.
Slechts schriftelijk en ondertekende opdrachten en bevestigingen worden door ons als rechtsgeldig beschouwd en als zodanig behandeld.

