Algemene voorwaarden van Firma of Zuiden (School)fotografie, versie 2012.

Artikel l. Definities
1. Opdrachtnemer: Firma'tZuidenV.O.F., tevens handelend onder de naam 'tZtli,den
(School)fotografie: "t Zttiden", dan wel een door 't Zuiden in te schakelen hulppersoon.
2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening
van beroep of bedrijf, welke met 't Ztliden een overeenkomst van opdracht aangaat;
3. Overeenkomst van opdracht: de overeenkomst waarbij'tZuiden zich verbindt anders dan op
grond van een arbeidsovereenkomst diensten te verlenen tegen betaling van een overeengekomen
loon, dan wel het op de gebruikelijke wijze berekende loon, dan wel een redelijk loon.
4. Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de Auteurswet 191,2, dan wel enig
ander werk in de zín van die Wet, welke met fotografische werken op één lijn kunnen worden
gesteld: "het werk", en waarbij de opdrachtnemer de vrijheid heeft om alles dat niet specifiek is
overeengekomen tussen partijen naar eigen creatieve inzicht in te vullen.
5. Consument: de natuurlijke persoon die - al dan niet middels koop op afstand - werken afneemt
van't Zuiden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zíjn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

vanuit 'tZuiden, alsmede op alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
2. Afwijkingen van en aanr,'ullingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaardenzijn
slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk, aanvullendzijnovereengekomen.
3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige
voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
4.De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door 't Zuíden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel3. Offerte
1.

Alle aanbiedingenzijnwijblijvend,tenzij opdrachtnemer in zijnaanbieding of prijsopgave

aan opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld.

2.De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.'tZuidenbehoudt zich het recht voor om het aanbod te herroepen tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding vanuit opdrachtgever.
5. De offerte verplicht nimmer tot levering van enig deel van de prestatie.

Artikel 4. Levering consumenten
Het door 'Í Zuiden tot stand gebrachte werk

zal tezamen met een prijslijst, dan wel een acceptgiro ÍIilJl de consument worden geleverd. Mocht de consument een nabestelling willen plaatsen dan
kan dat via de website van opdrachtnemer.

Artikel 5. Levering nabestelling
uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor
het verzenden van bestelde werken kan 't Zuiden verzendkosten in rekening brengen.
2. Aan de leveringsplicht van 't Zuiden zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door 't
Zuíden geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aatgeboden. Bij bezorging aan huis strekt
het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van
het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
1. Indien werken
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en opslagkosten, alsme5. Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht
geheel voor rekening van de afnemer,
de het risico van beschaàiging van dé geweigerde zaken
de vervanging van de
aÍhemer op goedl gionden hJt rechi op ontbinding van de koop of

tenzijde
zaak inroept.
.t Zuidenopgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De lever6. Een door
tijd vangt eerst aan nuaàiaÍe benodigde gegevens in het bezit van 'tZttidenziin,waama'tZttïden zalirachten om binnen 14 dagen levering te doen plaatsvinden'
met bekwame
7. In het kader van de regels r* à. koop opàfshndzal'tZtidenbestellingen
het bestel(doordat
is
niet mogelijk
spoed, doch tenminste bi-nnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit
redenen vertraging, of een bede niet op vooffaad is of niet meer lèverbaar), of er is om andere
ontvangt de consumentafstelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk-worden uitgevoerd, dan
hij in dat geval het recht de
nemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft
bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel6. Annulering

voordat

opdrachtgeó, nadat een overeenkomst met 't Zuïdentot stand is gekomen en
,tZuidenheeft gelÉv"rd, d" overeenkomst wenst te annuleren, wordt l0oÀ van de te verwachten
rekening gebracht, onverminomzetinclusief BTW als annuleringskosten bij opdrachtnemer in
1. Indien

winst;
derd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde
2. Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden;

Artiket 7. (\ilan)betaling

aan'tZuiden verschuldigde bedragen dient, zonte geschieden binnen
der dat opdrachtgever rechi heeft op enige aftrek, korting ofverrekening,
dag van betaling is de
tien (10) dagen na de factuurdatum, teniij anders overeengekomen. De
ztJjde*
dag vanbijir,riiuirrg van het verschuldigde op de rekening vanot
dan wel een andere
termijn,
genoemde
lid
èerste
het
2. Indien opdrachtlJver niet binnen de ii
in vervan.rechtswege
tussen partijen oreïeeng"komen termijn, heeft betaald, is opdrachtgever
te
rekening
.t
(handels)rente in
zuim en is Zuiden geiechtigd om vanaf dat moment de wettelijke
1. Betaling'door afnemer/opdrachtgever van de

brengen.
heeft betaald, is op3. InÍien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn
gerechteldke en buitendrachtgever gehorien tot vergoeding van alle door 'tZuidettgemaakte
Ter bepaling van dit
gerechtelijke (incasso)kostenivoor het maximale bedrag dat is toegestaan.
hetgeen daaromtrent is bepaald
bedrag kan in uitzonderlijke gevallen worden geconfirmeerd aan
in het Besluit Buitengerechtelij ke incassoko s ten 20 12'
hoofdelijk aansprakelijk
4. In geval van een gézamenliji gegeven opdracht zijn opdrachtgevers
lroo, à" betaling uuih"t factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten'

Artikel S. Klachten
na de
l. Klachten welke zien op de verleende diensten dienen schriftelijk binnen tien (10) dagen
worden ingediend'
verzenddatum van de werken waarover opdrachtgever reclameert te
ontvangst van de factuur
2. Klachten welke zien op de factuur dienen binnèn acht (8) dagen na
schriftelijk te worden ingediend.
3.,tZuiàenheeft daarbij het recht om de klacht te onderzoeken.
overleg voeren over een
4. In geval van een terecht uitgebrachte klacht zullen partijen nader
minnótilt<e oplossing van de betreffende kwestie'
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Artikel9. Auteursrecht en inbreuk
1. Het auteursrecht op alle door 't Zliden

geproduceerde werken berust bíj 't Zuiden, tenzij pxtijen uitdrukkelijk en aantoonbaar anders zijn overeengekomen.
2. Elk gebruik van enig werk dat door 't Zuiden is geproduceerd en dat niet is overeengekomen,
wordt als een inbreuk op het auteursrecht van 't Zuidenbeschouwd.
3. Btj geconstateerde inbreuk op het voorgaande auteursrecht komt aan 'tZuiden een vergoeding
toe ter hoogte van tenminste viermaal de door 'Í Zuiden gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, aanlullend op het recht op vergoeding van overige

geleden schade.

Artikel

10. Toezenden gepubliceerd exemplaar
Mocht een door 'tZuiden geproduceerd fotografisch werk openbaar worden gemaakt door de

opdrachtgever dan zalvan de betreffende publicatie kosteloos een exemplaar aan 't Zuiden worden toegezonden.

Artikel 11. Naamsvermelding
1. Bij gebruik van een werk van 't Zuidendient

de nÍurm van 't Zuiden duidelijk te worden vermeld.
2. Mocht opdrachtgever niet handelen conform hetgeen bepaald in lid 1 dan komt 't Zuiden een
vergoeding toe van tenminste 100% van de door't Zridengebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, aanlullend op het recht op vergoeding van overige geleden schade.
3 Ook in het geval opdrachtgever - met toestemming van 'tZuiden- digitale/elektronische kopieën maakt dient de volledige metadata behouden blijven.

Artikel

12. Licentie en/of sublicentie

1. Toestemming voor gebruik van enig werk van

'tZuidenwordt uitsluitend schriftelijk en voor-

afgaand verleend.

2.De betreffende toestemming zal worden verleend in de vorm van een licentie zoals die naar
aard en omvang door de 'tZuidenis omschreven in de offerte, de opdrachtbevestiging enlof de
daarop toeziende factuur.
3. In het geval er tussen partijen niets is bepaald omtrent de omvang van de licentie, geldt
dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform
het begrip van't Zuiden, hebben bedoeld.
4. Btj gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel
en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht Íe zijngegeven, die standaard
zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodza-

kelij kerwij s voortvloeien.
5 Indien door 't Zuidentoestemming is gegeven voor elektronische of andere vorÍnen van
beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke
goedkeuring.
6. Teruij anders overeengekomen, is de Wederpartlj niet bevoegd om sublicenties te verlenen
aan derden.

Artikel 13. Persoonlijkheidsrechten
1 De Wederpartrj neemt

bij

de verveelvoudiging en openbaarmaking van enig werk

den te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van
c en d Auteurswet acht.

'tZuiden conform artikel 25 lid

van'tZrli-

1 sub
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2. Bij schending van de in lid I bedoelde persoonlijkheidrechten komt de aan't Zuiden een vergoeding toe van tenminste 100% van de door 't Zuiden gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, aanvullend op het recht op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 14. Rechten van derden: vrijwaring
De opdrachtgever die enig werk van 'tZuiden openbaar maakt, is met uitsluiting van ieder ander
verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden enlof andere rechthebbenden. De opdrachtgever vrijwaart 't Zuiden dan ook van alle aanspraken uit dien hoofde.

Artikel 15. ( Uitsluiting) Aansprakelijkheid
l. 't Zuiden is niet aansprakelijk voor enige schade welke bij opdrachtgever

ontstaat, tenzij er
sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van 'tZuiden.
2.'t Zuiden is niet aansprakelijk voor enige schade welke bij opdrachtgever ontstaat uit hoofde

van grove schuld ofroekeloosheid van enig hulppersoon.
3. Indien 'tZuiden aansprakelijk blijkt, is de betreffende aansprakelijkàeid beperkt tot de hoogte
van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot
de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Artikel L6. Toepassetijk recht/ bevoegde rechter
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten
3. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen
't Zuiden en opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij
uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van 't Zuiden gelegen is en waar vanuit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen
van dwingend recht anders voorschrijven..

