
Algemene voorwaarden Wise Guy Films

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen die door Wise Guy Films te
IJsselstein, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56396864, zijn aangegaan,
betreffende de vervaardiging, productie of aflevering van audiovisuele werken. 

Offertes
Wise Guy Films stelt offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor
filmvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere productiegerelateerde zaken.
Wise  Guy  Films  bepaalt  deze  uren  naar  alle  redelijkheid.  Het  kan  echter  voorkomen  dat  een
opdrachtgever  gedurende  de  productie  verdere  wensen  heeft  die  nog  niet  in  de  offerte  zijn
opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte
afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. De opdrachtgever wordt hier altijd vooraf van op
de hoogte gesteld. Op alle offertes wordt de 21% BTW vermeld. 

Reis- en verblijfskosten
Alle  reis-  en verblijfskosten worden meegenomen in  de  offerte.  Wise  Guy Films  hanteert  een
vergoeding van 0,25 cent per gereden kilometer vanaf IJsselstein. 

Leveringstermijn
De termijn voor het afleveren van onze films kan variëren. Houdt er rekening mee dat het in de
zomer, het drukke trouwseizoen, langer kan duren dan in de winter, wanneer het rustiger is. Wise
Guy Films streeft ernaar de films zo snel  mogelijk aan de klant te leveren. De leveringstermijn
wordt vooraf met de klant besproken. 

Beeld- en muziekrechten
Voor  niet-rechtenvrije  muziek  die  in  een  videoproductie  wordt  gebruikt,  moeten  rechten
afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Indien dit het geval is, wordt dit
besproken met de opdrachtgever. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van
deze kosten, maar Wise Guy Films zal hem of haar hierin begeleiden. Normalerwijs verzorgt Wise
Guy  Films  rechtenvrije  muziek.  De  kosten  hieran  worden  apart  vermeld  in  de  offerte  of  zijn
meegenomen in een compleet videopakket. 

Auteursrecht
Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het
auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Wise Guy Films. In geval van inbreuk of
misbruik  van  dit  auteursrecht  stelt  Wise  Guy  Films  de  organisatie  of  persoon  in  kwestie
aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle producties van Wise
Guy  Films  rust  het  auteursrecht.  Een  Wise  Guy  Filmsproductie  mag  niet  verveelvoudigd,
gereproduceerd  of  bewerkt  worden zonder  toestemming van  Wise  Guy Films.  Het  is  mogelijk
auteursrechten af te kopen in overleg met Wise Guy Films. 
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Betalingscondities
Alle  facturen zullen  door  de opdrachtgever  worden betaald  overeenkomstig  de op  de  factuur
vermelde betalingscondities. Wise Guy Films hanteert een betalingstermijn van maximaal veertien
dagen. Eerst volgt een betalingsherinnering.  Na het verstrijken van de tweede betalingstermijn
staat  het  Wise  Guy  Films  vrij  om  zonder  nadere  ingebrekestelling  derden  te  belasten  met
incassomaatregelen. Alle gemoeide kosten komen dan ten laste van de tegenpartij. 

Vertrouwelijke informatie
Wise Guy Films staat er voor in dat alle informatie van vertrouwelijke aard geheim zal  blijven.
Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door één van de
partijen  als  zodanig  is  aangeduid.  Films  zullen  enkel  gebruikt  worden  als  portfolio-  of
promotiemateriaal voor Wise Guy Films als de opdrachtgever hier toestemming voor geeft. 

Aansprakelijkheid
De  aansprakelijkheid  van  Wise  Guy  Films  is  beperkt  tot  het  bedrag  dat  door  onze
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 
Tenzij  er  sprake  is  van  opzet  onzerzijds  (als  degene  die  ons  voor  aansprakelijk  houdt  dit  kan
aantonen), dient het gekochte binnen de overeengekomen tijd afgenomen te worden. 

Afmelding
Wise Guy Films bereidt iedere draaidag grondig voor. Een opdracht is definitief zodra de offerte
ondertekend is. Indien opdrachtgever in de twee weken voorafgaand aan de opdracht besluit de
opdracht in te trekken, brengt Wise Guy Films 15% van het totaalbedrag aan de opdrachtgever in
rekening.  Van de opdrachtgever wordt verwacht dat deze factuur binnen twee weken voldaan
wordt. 
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