Algemene voorwaarden Studio FJ
Versie 1 (24-10-2017)

Algemene voorwaarden Studio FJ
Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op - en maken onlosmakelijk deel uit
van - iedere overeenkomst, aanbieding en offerte die betrekking heeft op door Studio FJ
te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.
2. In deze algemene voorwaarden wordt met ´´de klant´´ of ´´de opdrachtgever´´ bedoeld:
iedere (rechts)persoon aan wie Studio FJ diensten levert.
3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk
en schriftelijk zijn overeengekomen.

Overeenkomst
Totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes door Studio FJ, in welke vorm ook gedaan, zijn
vrijblijvend.
2. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen en offertes van
Studio FJ ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen
tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de
overeenkomst.

Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke
uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of
aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of
aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden
beïnvloed. Studio FJ is hiervoor niet aansprakelijk.
3. Een wijziging of aanvulling op de overeenkomst kan financiële en/of kwalitatieve
consequenties hebben. Studio FJ zal de opdrachtgever hierover inlichten.
4. Indien een bedrag is afgesproken voor de uitvoering van de overeenkomst, zal
Studio FJ tijdig aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de
overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg heeft.

Opzegging van de overeenkomst
1. Beide partijen (de opdrachtgever én Studio FJ) kunnen te allen tijde de
overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een
opzegtermijn van tenminste 14 dagen in acht te nemen.
2. Indien een opdrachtgever de overeenkomst opzegt, zal Studio FJ in alle
redelijkheid een bedrag in rekening brengen voor de arbeid die is verricht vóór
de opzegging van de overeenkomst.
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Uitvoering van de overeenkomst
1. Studio FJ voert de overeenkomst uit zo goed mogelijk als ze kan en in alle
redelijkheid.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
Studio FJ het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio FJ
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 Studio FJ worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio FJ zijn
verstrekt, heeft Studio FJ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Studio FJ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Studio FJ
is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde
te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd
kan Studio FJ de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande
fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Studio FJ is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever
aangeleverde eigen media.

Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Indien een termijn is overeengekomen, zal deze termijn zo veel mogelijk in acht
worden genomen, doch is deze niet bindend.

Offertes
1. De door Studio FJ gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Prijswijzigingen en foutief vermelde prijzen voorbehouden.
3. Het kan voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen
heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden bovenop het in
de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is
overeengekomen.
4. Overige additionele kosten zoals reiskosten en muziekrechten, worden niet
meegenomen in de offerte.

Betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen hanteert Studio FJ één factuurmoment. Namelijk na de
aflevering van de opdracht. Wanneer meerdere factuurmomenten zijn overeengekomen
geldt: - De 1e termijn bestaat uit 1/3 van de totaal projectprijs. Deze wordt gefactureerd
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voor de productie van start gaat.- De 2e termijn bestaat uit 2/3 van de projectprijs. Deze
wordt gefactureerd na oplevering van het product.
2. Wanneer meerdere factuurmomenten zijn overeengekomen geldt: Er wordt pas gestart
met de productie wanneer de eerste termijn is voldaan.
3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders
afgesproken en op een door Studio FJ aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd.

Eigendomsvoorbehoud
1. Geen enkel eindproduct gemaakt door Studio FJ mag worden gepubliceerd noch gedeeld
op internet zonder toestemming van de eigenaar, Studio FJ. Studio FJ beslist hierover in
alle redelijkheid.
2. Studio FJ behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond
van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
3. De opdrachtgevers vrijwaren Studio FJ volledig tegen aanspraken van derden voor
inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Studio FJ ten behoeve van
opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij
hebben aangeleverd. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever
worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit
van Studio FJ. Op alle Studio FJ producties rust het auteursrecht. Een Studio FJ productie
mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van
de maker, Studio FJ. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met
Studio FJ.
4. Studio FJ behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
5. Alle eindproducten gemaakt door Studio FJ worden bewaard. Indien de opdrachtgever
het eindproduct is kwijtgeraakt of per ongeluk heeft verwijderd, heeft de opdrachtgever
het recht het eindproduct opnieuw aan te vragen. Studio FJ stuurt de opdrachtgever dan
opnieuw het eindproduct.
6. Studio FJ behoudt zich het recht om op een of andere wijze credits te krijgen voor het
geleverde eindproduct. Dit uit zich in het recht om het logo en/of de website in het
eindproduct te plaatsen, of door de website en/of het logo van Studio FJ te vermelden bij
publicatie van het eindproduct. Tenzij anders overeengekomen.
7. Studio FJ behoudt zich het recht om copyright claimes, music licenses, Creative
Commons licenses en eer (credits) aan de maker van de muziek te plaatsen in
eindproducten. Dit eventueel in de vorm van URL links.

Aansprakelijkheid
1. Studio FJ is niet aansprakelijk voor verlies van het/de eindproduct(en) van de
opdrachtgever.
2. Indien door welke onvoorziene reden dan ook het eindproduct is verwijderd of is
kwijtgeraakt aan de kant van Studio FJ en de opdrachtgever wilt het product opnieuw
aanvragen wanneer zij het al een keer in bezit heeft gehad, kan Studio FJ niet
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aansprakelijk worden gesteld. Tevens hoeft Studio FJ in dit geval geen schadevergoeding
te betalen.
3. Studio FJ is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Reis- en verblijfskosten
1. Studio FJ mag reiskosten en/of verblijfskosten in rekening brengen.
2. Reis en verblijfskosten worden niet meegenomen in de offerte.

Portfolio
1. Studio FJ behoudt zich het recht alle geproduceerde eindproducten te gebruiken als
portfolio en te publiceren op haar website, YouTube kanaal en andere vormen van
media.

KvK-nummer: 69493197
BTW-nummer: NL244106289B01
IBAN: NL89 ASNB 0706 7167 28

www.studiofj.nl
info.studiofj@gmail.com
06 46664360

