ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SEAP MEDIA

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
1 Door verlening van een opdracht aan SEAP Media verklaart de opdrachtgever dat hij
kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van SEAP Media en dat hij
met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die
expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en SEAP Media opgenomen wordt
3 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen SEAP Media en een opdrachtgever
waarop SEAP Media deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Artikel 2: Uitvoering
1 SEAP Media zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de
opdrachtgever naar behoren en zo goed mogelijk uitvoeren.
2 Nadat de o erte of prijsopgave is ondertekend zal SEAP Media de opdracht gaan
uitvoeren.
3 Oplevering geschiedt vóór of op de overeengekomen datum.
In geval van overschrijding van enige termijn zal SEAP Media en opdrachtgever zo spoedig
mogelijk in overleg met elkaar treden.
4 SEAP Media zal voor het produceren van het eindproduct één preview versie aanbieden
die als ‘eerste versie’ zal worden omschreven. Na het beschikbaar stellen van deze
preview versie is er ruimte voor maximaal één correctieronde. Tijdens deze
correctieronde kunnen wensen tot aanpassing aan SEAP Media worden doorgegeven.
Correcties kunnen tot uiterlijk tien werkdagen na beschikbaarheid van de eerste versie
worden aangegeven. Later aangegeven wensen tot aanpassing kunnen leiden tot extra
kosten voor de opdrachtgever. De wens(en) tot aanpassing dienen echter wel als redelijk
kunnen worden beschouwd. Hieronder vallen onder andere het corrigeren van titels,
naamtitels en kleine inhoudelijke aanpassingen (timing).
Artikel 3: Medewerking van de opdrachtgever
1 Volledige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is
noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde
uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan SEAP Media binnen de verzochte
termijn alle noodzakelijke informatie.
2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld
apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de
voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke speci caties.
3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten
niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden verstrekt, heeft SEAP Media
het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de hieruit
voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.
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Artikel 4 : Vergoedingen
1 De vergoeding en eventuele kostenramingen zijn in euro's en exclusief BTW en
eventuele andere he ngen van overheidswege.
2. Indien SEAP Media dat wenselijk acht, is SEAP Media gerechtigd om aan opdrachtgever
een redelijk voorschot op de vergoeding voor de nog te verrichten werkzaamheden te
vragen. SEAP Media is gerechtigd om de aanvang van zijn werkzaamheden op te schorten
totdat het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.
3. De vergoeding is op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de verleende
opdracht. De omzetbelasting komt ten laste van de opdrachtgever.
4. Indien opdrachtgever en SEAP Media geen vast bedrag t.b.v. een bepaalde opdracht of
per kalenderjaar c.q. boekjaar zijn overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld aan
de hand van het uurhonorarium en het totaal van de door SEAP Media bestede tijd.
5. SEAP Media is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de vergoeding zonder dat de
opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden,
indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg
van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van bijv. lonen of op
andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar
waren.
6. Bovendien mag SEAP Media de vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van
de werkzaamheden blijkt dat oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte
hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de
overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan SEAP Media, dat in redelijkheid niet van
SEAP Media mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten
tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding. Indien de verhoging in dit en het
voorgaande lid meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien een verhoging plaatsvindt
gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de
opdrachtgever de overeenkomst opzeggen ongeacht het percentage van de verhoging.
7. Alle reis- en verblijfskosten en kosten worden beschouwd als additionele kosten en
worden niet meegenomen in de o erte. Deze worden apart toegevoegd aan de
eindfactuur. SEAP Media is niet verplicht de fysieke bonnen te overhandigen aan
opdrachtgever. Wel zullen de gemaakte kosten in een overzicht ter inzage aan
opdrachtgever worden meegestuurd met de eindfactuur. SEAP Media hanteert een
kilometervergoeding van € 0,25 per km.
8. Opdrachtgever is gehouden om alle verdere redelijke onkosten die door SEAP Media in
de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt te vergoeden.
9. De vergoedingen worden, zo nodig vermeerderd met declaraties van onkosten of van
ingeschakelde derden, inclusief de verschuldigde omzetbelasting per fase of na voltooiing
van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
10. Annulering van een opdracht binnen 24 uur voorafgaand aan de werkzaamheden zal
worden doorberekend tegen een tarief van 50% van de geo reerde loonkosten en 25%
van de apparatuurkosten. Kosten voor de annulering van door SEAP Media ingehuurd
materiaal, apparatuur, freelancers en diensten zal volledig worden doorberekend aan
opdrachtgever conform de voorwaarden van de betre ende partij.
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Artikel 5. Betaling, zekerheidstelling
1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de
factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van speci eke condities zal de
opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot
voldoening van de oudst uitstaande factuur.
3 Bij overeenkomsten waarbij SEAP Media bij derden materialen moet huren of anderzijds
kosten maakt bij derden, is de opdrachtgever verplicht na akkoordverklaring van de
opdracht of het aangaan van een overeenkomst binnen veertien dagen een aanbetaling
te doen van 50% van het totaalbedrag van de overeenkomst. Na afronding van het project
ontvangt opdrachtgever een factuur voor de resterende 50%.
4 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een
factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een
rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke
rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan SEAP
Media verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling
6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling
van een factuur om een andere reden op te schorten.
6 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden
berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel
de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien SEAP Media echter hogere
kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de
werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 6. Duur en Beëindiging overeenkomsten
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard der strekking
van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
2. Opdrachtgever en SEAP Media zijn te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst voor
onbepaalde tijd, door middel van opzegging te doen eindigen. Een rechterlijke
tussenkomst is daartoe niet vereist. Een dergelijke opzegging dient te geschieden bij
aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
3. De overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij er
sprake is van dringende omstandigheden ten gevolge waarvan het van opdrachtgever of
SEAP Media in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat de overeenkomst van
opdracht langer voortduurt. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te
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worden bekendgemaakt. Een en ander onverminderd de verplichting van opdrachtgever
de volledige overeengekomen vergoeding te betalen.
4. Indien opdrachtgever de overeenkomst in overeenstemming met de voorgaande leden
voortijdig geheel dan wel gedeeltelijk heeft opgezegd met wederzijdse instemming, heeft
SEAP Media recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken
bezettingsverlies evenals van additionele kosten die hij redelijkerwijze heeft moeten
maken tengevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst. Dit tenzij er
feiten dan wel omstandigheden aan de voortijdige beëindiging ten grondslag liggen die
aan SEAP Media zijn toe te rekenen.
5. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling
aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst
zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindiging, een en ander onder
voorbehoud van rechten
6. SEAP Media is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;
na het sluiten van de overeenkomst SEAP Media ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is;
indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van SPAAKO kan
worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen.
7. SEAP Media heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken
aan opdrachtgever of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare
vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
8. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van
opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door SEAP Media
het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, onverminderd zijn
recht verdere kosten, schade en rente te vorderen.
9. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SEAP Media op
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 7. Auteursrechten
1 Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen,
komt toe aan en blijft bij SEAP Media of diens licentiegevers.
2 SEAP Media zet te allen tijde zijn naam bij het ontwerp of op de titelrol van het
audiovisuele werk, totdat er bezwaar tegen wordt gemaakt. Tevens is SEAP Media
gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers van het
ontwerp en of het audiovisuele werk. De opdrachtgever zal indien SEAP Media dat nodig
acht, het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van SEAP
Media en het jaar van de eerste openbaarmaking.
3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van SEAP Media en/of diens licentiegever de door SEAP Media aan de opdrachtgever
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geleverde werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder begrepen, al dan niet
in gewijzigde vorm te verveelvoudigen.
4 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van SEAP Media geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken.
5 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst
volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend recht tot integrale
openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het
verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de opdracht is overeengekomen.
Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de
overeengekomen bestemming.
Artikel 8. Klachten, in gebreke stelling
1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8
dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betre ende
werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan SEAP Media. De ingebrekestelling
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
SEAP Media in staat is adequaat te reageren.
2 Indien een klacht gegrond is, zal SEAP Media de werkzaamheden 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.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
1 SEAP Media is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als
rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen
tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan
wel van personen waarvan SEAP Media zich bij de uitvoering van de overeenkomst
bedient.
2 Iedere aansprakelijkheid van SEAP Media voor enige andere vorm van schade is
uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm
dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolg schade of schade wegens gederfde
winst. SEAP Media is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade
wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als
gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verscha en van een
gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade
wegens door SEAP Media videoproducties gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de
inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de
opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de
schade schriftelijk bij SEAP Media heeft gemeld.
Artikel 10. Overmacht
1 Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden
toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is
te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ff

ff

Pagina 5 van 6

Artikel 11. Vrijwaring
1 SEAP Media vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens
vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom. Ten aanzien van
muziekauteursrechten vrijwaart SEAP Media de opdrachtgever slechts voor het
vastleggen van de auteursrechtelijk beschermde werken in de productie, zoals
aangegeven in een contract met de opdrachtgever. Er kan overeengekomen worden dat
niet SEAP Media, maar opdrachtgever verantwoordelijk is voor de muziekrechten middels
contract.
2 De opdrachtgever vrijwaart SEAP Media voor aanspraken van derden voortvloeiend uit
het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden
in gevallen, waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie
heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten,
teksten et cetera, waarvan SEAP Media het schade veroorzakend of inbreuk makend
karakter in redelijkheid niet kan beoordelen.
3 Marketing: De door videograaf uitgegeven waardebonnen, kortingen, prijzen en/of
acties mogen niet in combinatie worden gebruikt. Indien een klant meerdere prijzen en/of
waardebonnen heeft zal SEAP Media alleen de hoogste korting toepassen.
Artikel 12. Geschillen
1 De rechter in de vestigingsplaats van SEAP Media is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft SEAP
Media het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
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 13. Toepasselijk recht
1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en SEAP Media
is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming
van de overeenkomst van opdracht worden, met uitzondering van de geschillen die tot de
uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter behoren beslecht door de Rechtbank te
Rotterdam.
Artikel 14. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en
zullen door SEAP Media op verzoek kosteloos worden toegezonden. De voorwaarden zijn
tevens te raadplegen en te kopiëren en op te slaan middels de website
www.seapmedia.com.
2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten
tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met SEAP Media.
3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.
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