10-10-2012

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN.

Van de vennootschap onder firma (VOF) JANSSEN FILM & AUDIO SERVICES,
gevestigd in Nederland, 5803 AM Venray, Keizersveld 31.
Gedeponeerd bij:

Kamer van Koophandel en Fabrieken te VENLO.
onder nummer 12017584

Artikel 1: Definities
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
“JFA “ :

de vennootschap onder firma Janssen Film & Audio Services,
alsmede de bij of namens haar werkzame personen, gevestigd
en kantoorhoudende te 5803 AM Venray, Keizersveld 31;

“opdrachtgever “:

degene die aan JFA een opdracht verstrekt c.q. die bij JFA een
bestelling plaatst c.q. met wie JFA een overeenkomst sluit.
Waar in deze voorwaarden de opdrachtgever wordt genoemd
zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers,
gemachtigden, erfgenamen, andere rechtverkrijgende, moederdochter- of zustervennootschap en/of enige met opdrachtgever
gelieerde onderneming/instelling, ongeacht rechtsvorm daarvan

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1

Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met JFA tot het leveren
Van zaken en/of verrichten van diensten en adviezen zijn uitsluitend van
toepassing de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van
JFA, hierna te noemen: “de voorwaarden “.

2.2

Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en
al dan niet vervat in door de opdrachtgever gehanteerde algemene
voorwaarden, zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door JFA
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

2.3

Vermelding of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop,
aanbesteding en/of andere (algemene) voorwaarden wordt door JFA niet
aanvaard en doet deze inkoop/aanbesteding of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.

3.3

Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden zijn
slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
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Artikel 3: Aanbiedingen

3.1

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
vermeld. Orders en/of opdrachten binden ons eerst na onze schriftelijke
bevestiging.

3.2

Mondelinge of telefonische opdrachten worden geaccepteerd onder
voorbehoud dat fouten of vergissingen die door een duidelijk schriftelijke
opdracht hadden kunnen worden voorkomen voor rekening en risico
van de opdrachtgever zijn.

3.3

JFA is gerechtigd voor, bij en/of na het aangaan van de overeenkomst
alvorens (verder) te presteren van de opdrachtgever zekerheid te eisen
dat aan betalings- en overige verplichtingen zal worden voldaan.

3.4

Voor de juiste uitvoering van de verstrekte opdracht zijn wij te allen tijde
bevoegd, anderen in te schakelen. De kosten daarvan zullen aan de
opdrachtgever worden doorberekend, conform de prijsopgave die op
voorhand aan opdrachtgever zal worden verstuurd.

Artikel 4: Levering

4.1

De levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, af ons bedrijf.
Verzending en transport van filmmaterialen, digitale en analoge video en
audio tapematerialen, harde schijven en/of andere digitale bestanden vastgelegd op bv. DVD / CD en/of andere medium geschiedt voor rekening en
risico van de opdrachtgever.
De kosten van transport, verpakking, transportverzekering en eventuele
opslag c.q. bewaring zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.2

Indien transport geschiedt door JFA, is deze altijd tot “aan de deur”, c.q.
begane grond en is en blijft voor risico van de opdrachtgever.
De transportverzekering van JFA dekt alleen de schade van de kosten van
de werkzaamheden van JFA en gemaakte dragers door JFA tot een maximum
van de factuurwaarde. Materialen van de opdrachtgever zijn nimmer gedekt
mits er een taxatie ten grondslag ligt en dient voor het transport overlegd te
worden.
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4.2

De opgave van levertijden geschiedt bij benadering en zijn gebaseerd op de
ten tijde van sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en
op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door JFA
bestelde materialen. JFA verplicht zich de opgegeven levertijden zoveel
mogelijk in acht te nemen, doch zijn niet aansprakelijk voor de overschrijding
van de opgegeven levertijd.
Vertraging door te late leveringen van toeleveranciers van JFA verlengen de
levertijd met minimaal de duur van de vertraging.
Overschrijding van de levertijd verplicht JFA niet tot enige vergoeding en geeft
de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. te
ontbinden.

4.3

Indien in geval van verkoop en levering van zaken deze na het verstrijken van
de levertermijn door de opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan zij ter
beschikking van de opdrachtgever opgeslagen voor zijn rekening en risico.

4.4

Alle tot de productie behorende materialen, dienen binnen 30 dagen na
voltooiing van het eerste gerede product te worden afgehaald. Na deze termijn
zullen de materialen in onze kluis worden ingeboekt, voor rekening en
risico van de opdrachtgever.

4.5

Geringe afwijkingen van de gebruikelijke toleranties en/of tussen partijen
uitdrukkelijk overeengekomen maten, capaciteiten en/of resultaten van de
door JFA te vervaardigen / te leveren zaken al dan niet door derden
aangeleverd, leveren voor de opdrachtgever geen grond op tot ontbinding van
de overeenkomst en/of schadevergoeding.

4.6

De overschrijding van de overeengekomen aanleverdatum van (te bewerken)
materialen van de opdrachtgever verlengen automatisch de overeengekomen
levertijd van JFA.

4.7

Deelleveranties door JFA is mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deelleveranties zijn op zichzelf staande leveringen en JFA is
gerechtigd per deellevering te factureren.
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Artikel 5: Prijzen

5.1

Alle door JFA opgegeven prijzen zijn vrijblijvend, in Euro €, af bedrijf Venray,
exclusief verpakking- vervoerkosten, omzetbelasting (BTW) en verzekering.

5.2

De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende
prijsbepalende factoren. Indien na de datum van aanbieding een of meer van
de kostprijs bepalende factoren een wijziging ondergaat c.q. ondergaan, ook al
geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is JFA gerechtigd de
prijs met inachtneming van de eventuele wettelijke voorschriften
dienovereenkomstig te wijzigen.

Artikel 6: Betaling

6.1

Betaling dient netto te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking
middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bankrekening
binnen 21 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
De door de bank aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als
betalingsdag aangemerkt.

6.2

JFA is steeds gerechtigd voor nakoming van betalingsverplichtingen van de
opdrachtgever zekerheidsstelling te verlangen en/of uitsluitend onder
rembours te verzenden, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te
schorten totdat naar genoegen van JFA zekerheid is gesteld.

6.3

Indien de betaling niet binnen in de 6.1 vermelde termijn heeft plaatsgevonden
is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een
rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog
openstaande factuurbedrag.
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening
van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15%
van het met inbegrip van voornoemde rente door opdrachtgever verschuldigde
bedrag.

6.4

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van
Alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die
het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
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Artikel 7: Aansprakelijkheid / Garanties

7.1

JFA is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder begrepen indirecte
schade, gevolgschade en gederfde winst aan beeld- en / of geluidsdragers,
beeld- en / of geluidsmateriaal of enig ander materiaal, dat door opdrachtgever
of derden- al dan niet tegen betaling en ongeacht om welke reden – aan ons
ter beschikking is gesteld, behoudens gevallen van opzet of bewuste
roekeloosheid.

7.2

Onverminderd het bepaalde in 7.1, is een eventuele aansprakelijkheid in ieder
geval en te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag van de opdracht
waar de gestelde aansprakelijkheid verband mee houdt.

7.3

Onverminderd het bepaalde in 7.1 en 7.2., is JFA niet aansprakelijk voor:
- a.
schade die bestaat uit het verlies van investeringen door opdrachtgever
of derden in of ten behoeven van (de totstandkoming van) het aan ons
ter bewerking of bewaring overhandigde materiaal;
- b.
schade ontstaan door het abusievelijk uitwissen van geluid en / of beeld
van het aan JFA ter bewerking of bewaring overhandigde materiaal;
- c.
schade veroorzaakt door onjuiste of onvolledige aanwijzingen met
betrekking tot het aan ons ter bewerking overhandigde beeld- en / of
geluidsmateriaal, in de vorm van negatieven en originelen. Onder
schade wordt mede verstaan a-synchroniciteit;
- d.
schade ontstaan ten gevolge van het op verzoek van de opdrachtgever
beoordelen van testopnamen.

7.4

Opdrachtgever is gehouden JFA te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake
van alle eventuele aanspraken tot schadevergoeding van derden, uit hoofde
van schending van auteursrechten of andere rechten van intellectuele
eigendom op het door opdrachtgever aan ons ter beschikking gestelde beelden / of geluidsmateriaal.

7.5

Onverminderd het bepaalde in art. 7.4 berust de aansprakelijkheid jegens de
(auteurs) rechthebbende bij opdrachten tot bewerking van een bestaande AVproductie te allen tijde bij de opdrachtgever. Wanneer sprake is van bewerking
van een AV-productie die moet worden aangemerkt als een beschermd
(auteursrechtelijk) werk van een Nederlands producent, is diens uitdrukkelijke
en schriftelijke toestemming vereist.

7.6

Het risico voor het in 7.1 bedoelde materiaal berust uitsluitend bij de opdrachtgever c.q. derden en is onzerzijds niet door verzekering gedekt. In verband
met het risico dat de opdrachtgever kan lopen als er bijvoorbeeld gewerkt
wordt aan en van het originele basismateriaal, of in geval van kostbare
opnamen, wijzen wij op de mogelijkheid bepaalde materialen te verzekeren.
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7.7

Door JFA wordt slechts garantie verleend voor zover JFA terzake garantieaanspraken heeft jegens haar toeleveranciers.

7.8

Indien opdrachtgever ingevolge het bepaalde in artikel 7.7 jegens JFA
garantieaanspraken heeft, kan JFA ter nakoming daarvan volstaan met
overdracht van haar garantieafspraken op haar toeleverancier aan opdrachtgever, in welke geval opdrachtgever zelve rechtstreeks de toeleverancier van
JFA op de (nakoming van) de garantieaanspraken dient aan te spreken.

Artikel 8: Reclames
8.1.

Onder reclames dienen te worden verstaan alle grieven/klachten van de
opdrachtgever terzake van een levering of dienst. Geringe in de handel /
branche toelaatbare geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen of
toleranties in kwaliteit, hoeveelheid, afmeting etc. kunnen geen reden zijn
welke reclames opleveren.

8.2.

De opdrachtgever dient terstond na aflevering de verpakking en de geleverde
zaken te controleren.

8.3

De voorgenoemde controle dient uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering door
de opdrachtgever te zijn uitgevoerd.

8.4

Reclames ter zake gebreken dienen binnen 14 dagen na aflevering van de
zaken bij JFA per aangetekend schrijven gemeld te worden.
Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht van reclame en wordt de
opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

8.4

Gebreken ten aanzien van een deel van de geleverde zaken geven de
opdrachtgever niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij
zaken.

8.5

Met verwijzing naar Artikel 7.7 en 7.8 kan de afspeelbaarheid van
gedigitaliseerde bestanden op bv. CD – DVD – harde schijf nooit
gegarandeerd worden, zeker niet op langere termijn, daar ook veelal (oudere)
computers en software en / of andere problemen kunnen hebben waar JFA,
redelijkerwijs, geen vat op heeft.

8.6

Indien een klacht door JFA wordt gehonoreerd, heeft JFA het recht, doch niet
de plicht, tot nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de
bestaande overeenkomst, zulks na terugzending aan JFA van het verkeerd
geleverde.
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Artikel 9: Overmacht:
9.1.1

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van
JFA onafhankelijke omstandigheid – ook als was deze ten tijde van het
tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van
de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder
niet reeds begrepen, zijnde van een limitatieve opsomming geen sprake,
oorlog, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklieden uitsluiting,
transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen ( waaronder in- en
uitvoerverboden en contingenteringen ) andere ernstige storingen in het bedrijf
van JFA of haar toeleverancier(s).

Artikel 10: Opschorting en ontbinding:
10.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van
overmacht, is JFA gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst
voor ten hoogste zes maanden op te schorten, onverminderd het recht tot
gehele of gedeeltelijke ontbinding , indien de verhindering ook na zes
maanden nog bestaan, hetzij de overeenkomst ( gedeeltelijk) te ontbinden,
zonder dat JFA tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
10.2 Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting, die voor hem uit de met JFA gesloten overeenkomst of uit
daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede
grond bestaat voor de vrees dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om
aan zijn contractuele verplichtingen jegens JFA te voldoen, alsmede in geval
van faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de wet
schuldsanering natuurlijke personen, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk
overdracht van ( de onderneming van), opdrachtgever, waaronder begrepen
de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien
beslag ten laste van de opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen
een redelijk korte termijn is opgeheven, is JFA gerechtigd om zonder
ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten
hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze ( gedeeltelijk) te ontbinden,
zulks zonder gehoudenheid van JFA tot enige schadevergoeding of garantie
en onverminderd de JFA verder toekomende rechten, onverminderd het recht
tot gehele of gedeeltelijke ontbinding indien de verhindering ook na zes
maanden nog bestaat.
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Artikel 11: Intentieverklaring:

11.1 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig
mochten blijken te zijn, of daarvan om welke reden dan ook geen nakoming
kan worden gevorderd, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden onverminderd van kracht en zullen partijen omtrent de nietige
bepaling, dan wel de bepaling waarvan geen nakoming kan worde gevorderd,
bij elkander te raden gaan omtrent de wijze waarop het beste uitvoering kan
worden gegeven aan de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 12: Geschillen / toepasselijk recht:
12.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met JFA is bij uitsluiting
Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen uit of naar aanleiding van de door JFA uitgebrachte offertes
en/of aanbiedingen met Vof JFA gesloten overeenkomsten, zullen in eerste
instantie uitsluitend worden beslist door de Arrondissementsrechtbank te
Roermond.
12.3 De Nederlands taal is bindend, al zou een offerte of factuur in een andere taal
geschreven zijn.
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