ALGEMENE VOORWAARDEN FILMOTECHNIC REMOTE SYSTEMS B.V
1.
Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle
rechtsverhoudingen tussen Filmotechnic Remote Systems B.V. dan wel iedere andere natuurlijke
persoon, rechtspersoon of ondernemingen die met toestemming van Filmotechnic Remote
Systems B.V. gebruik maakt van deze voorwaarden (hierna: “Filmotechnic”) en haar
opdrachtgevers (hierna: Opdrachtgever(s)), dan wel tussen Filmotechnic en andere natuurlijke
personen of rechtspersonen, alsmede Derden in de zin van artikel 3.1 hierna, met wie
Filmotechnic een overeenkomst sluit.
2. Onder rechtsverhoudingen zoals hiervoor genoemd in artikel 1.1. wordt onder meer verstaan
alle offertes, verbintenissen (zowel uit overeenkomst als uit de wet voortvloeiend, waaronder
overeenkomsten van opdracht), aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten en alle
communicatie (schriftelijk, elektronisch en mondeling).
3. Waar hierna sprake is van opdracht is daaronder mede te verstaan iedere andere
rechtsverhouding uit hoofde van een overeenkomst als bedoeld in artikel 1.2 van deze Algemene
Voorwaarden. Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden of andere bedingen of voorwaarden
van Opdrachtgever en/of van de hiervoor genoemde entiteiten, wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
4. Indien één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd,
zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven en zullen
Filmotechnic en Opdrachtgever in onderling overleg een vervangende bepaling overeenkomen
die zoveel mogelijk dezelfde doel en strekking heeft als de bepaling die wordt vervangen.
2.
Totstandkoming overeenkomsten
1. Iedere overeenkomst komt tot stand op basis van een daartoe door Filmotechnic opgesteld
aanbod (offerte) of (concept)overeenkomst en de schriftelijke aanvaarding daarvan door
Opdrachtgever binnen de termijn van de in de offerte vermelde vervaldatum. Wanneer de offerte
geen vervaldatum bevat geldt deze als vervallen wanneer een maand na het uitbrengen daarvan
is verstreken. Aanvaarding van het aanbod van Filmotechnic onder enig voorbehoud, waaronder
afwijzing van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, geldt als een nieuw aanbod
en leidt pas tot een overeenkomst indien Filmotechnic daar uitdrukkelijk en schriftelijk mee
instemt. Opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Filmotechnic met uitsluiting van
artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: “BW”).
2. Offertes en (opdracht)overeenkomsten van Filmotechnic zijn gebaseerd op de informatie die
door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle
daartoe essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt.
Filmotechnic zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3. Alle offertes van Filmotechnic zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Aan offertes van Filmotechnic kunnen geen rechten worden ontleend.
Filmotechnic kan niet aan haar offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs
moet begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

AV FRS

Juni 2020

Pagina 1 van 10

4. De inhoud van de offerte en/of door Filmotechnic opgestelde overeenkomst inclusief deze
Algemene Voorwaarden omvatten de volledige overeenkomst. Andere afwijkende afspraken
buiten of naast het aanbod van Filmotechnic zijn niet geldig tussen partijen. Alle opdrachten van
Filmotechnic worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden
kunnen aan de opdracht en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.
3.
Derden
1. Het staat Filmotechnic vrij derden, zij het andere rechtspersonen of natuurlijke personen (zoals
opdrachtnemers/ werknemers van Filmotechnic (hierna: “Derden”), in te schakelen of te
betrekken bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
2. Opdrachtgever heeft de verplichting en eindverantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat
Derden te allen tijde werken in een veilige werkomgeving, die ook te allen tijde voldoet aan de
arbeidsomstandigheden normen zoals gesteld in de Arbo kaderrichtlijn 1, waaronder de (lokale)
arbeidstijden regelgeving. Opdrachtgever is er mee bekend dat voor de goede en veilige
uitvoering van de werkzaamheden het noodzakelijk is dat Derden en andere betrokken personen
zoals stuntpersonen voldoende rust kunnen nemen. Opdrachtgever zal erop toezien dat de
betrokken personen voldoende rust krijgen en de geldende regelgeving en
veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en zal alle redelijke maatregelen (blijven) nemen
teneinde te voorkomen dat Derden een verhoogd risico lopen en/of schade lijden ten tijde van het
uitvoeren van de werkzaamheden. Opdrachtgever verplicht zich te allen tijde bij het uitvoeren
van werkzaamheden EHBO benodigdheden beschikbaar te houden. Daarnaast is Opdrachtgever
verplicht geschikte brandbestrijdingsapparatuur beschikbaar te houden. Opdrachtgever zal alle
redelijke eisen van het Filmotechnic met betrekking tot dergelijke zaken in acht nemen.
3. Filmotechnic behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, al dan niet in overleg met Derden,
verdere uitvoering van de werkzaamheden te staken en/of op te schorten, ingeval naar het oordeel
van Filmotechnic de veiligheid van Derden en/of andere betrokken personen in gevaar komt. Dit
kan zich bijvoorbeeld voordoen indien betrokken personen niet voldoende rust krijgen. In geval
een omstandigheid genoemd in het vorige zin zich voordoet, zal Filmotechnic op geen enkele
wijze aansprakelijk zijn jegens Opdrachtgever of andere partijen voor schade die het gevolg is
van het staken of opschorten van de werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Filmotechnic
terzake van claims van derden.
4. Filmotechnic is jegens Opdrachtgever en/of Derden niet aansprakelijk voor schade die de
Derden lijden bij de uitvoering van hun werkzaamheden of voor schade die Derden veroorzaken
in verband met de overeengekomen werkzaamheden, al dan niet door het gebruik van de
Apparatuur zoals gedefinieerd in artikel 4.1 van deze voorwaarden, waaronder maar niet beperkt
tot schade door (i) overlijden van Derden, (ii) (letsel)schade van Derden, (iii) schade die Derden
toebrengen aan werknemers van Opdrachtgever en/of andere bij Opdrachtgever werkzame
personen, alsmede (iv) schade die Derden toebrengen aan bedrijfseigendommen en/of andere
(on)roerende zaken en/of registergoederen van Opdrachtgever, haar werknemers en/of van
andere derden, behoudens indien deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid
aan de zijde van Filmotechnic. Opdrachtgever vrijwaart Filmotechnic voor alle claims van
Derden in dat verband, waaronder ook maar niet beperkt tot claims van Derden uit hoofde van
artikel 7:658 BW.

1

Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de
verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PbEU 1989, L 183 0001/0008).
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5. Opdrachtgevers dragen te allen tijde op eigen kosten zorg voor een adequate verzekering
teneinde eventuele schade zoals bedoeld in artikel 3.3 hiervoor afdoende te verzekeren, waarbij
geldt dat onder adequaat verzekeren minimaal het volgende wordt verstaan:
•
de verzekering dient een dekking te hebben van minimaal € 10.000.000,- (zegge: tien
miljoen euro) per schadegeval, tenzij tussen Filmotechnic en Opdrachtgever schriftelijk
een ander bedrag is afgesproken en
•
Filmotechnic dient in de verzekeringspolis als begunstigde te worden opgenomen.
6. Opdrachtgever zal Filmotechnic uiterlijk 10 dagen voor de eerste beoogde draaidag schriftelijk
bewijs verstrekken waaruit blijkt dat aan de voorwaarden genoemd in artikel 3.5 is voldaan.
Opdrachtgever zal verder op eerste verzoek van Filmotechnic een kopie van de betreffende
verzekeringspolis en bewijzen van de premiebetaling(en) aan Filmotechnic verstrekken.
7. Opdrachtgever is er mee bekend dat voor een goede uitvoering van de overeenkomst het van
groot belang is dat alle betrokken personen, waaronder bijvoorbeeld de bestuurder(s) van bij
opnames betrokken auto’s of andere stuntpersonen, beschikken over de juiste kennis en ervaring.
Filmotechnic kan, zo gewenst, adviseren over de kwalificaties van door Opdrachtgever
voorgestelde personen, of, desgewenst aanbevelingen doen voor gekwalificeerde stuntmensen
etc. Filmotechnic is nimmer aansprakelijk voor dergelijke aanbevelingen.
4.
Apparatuur
1. Indien Filmotechnic aan Opdrachtgever roerende zaken, waaronder maar niet beperkt tot een
Russian Arm met toebehoren en/of Flight Heads (hierna: de “Apparatuur”), al dan niet via een
derde verhuurt of op een andere wijze (al dan niet tegen betaling) ter beschikking stelt, geldt dat
het risico van het gebruik, diefstal, verlies of beschadiging van de Apparatuur steeds ligt bij
Opdrachtgever vanaf het moment van ter beschikkingstelling van de Apparatuur door
Filmotechnic aan Opdrachtgever.
2. Het moment van ter beschikkingstelling van de Apparatuur, zoals genoemd in artikel 4.1, is te
rekenen vanaf het eerste moment dat deze vervoerd wordt vanaf de locatie waar deze zich
bevindt.
3. De (vervoers)kosten, voor onder meer de levering en retournering van de Apparatuur komen
voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Opdrachtgever is telkens verplicht geleverde Apparatuur bij de aflevering op gebreken te
controleren.
4. Opdrachtgever mag de Apparatuur uitsluitend doen gebruiken in en ten behoeve van haar eigen
organisatie op de overeengekomen locatie/plaats, conform de doeleinden en periode zoals
overeengekomen. De Apparatuur is en blijft te allen tijde het eigendom van Filmotechnic, dan
wel (in voorkomend geval) van haar toeleveranciers. Het recht van gebruik van de Apparatuur is
niet overdraagbaar en kan nimmer leiden tot eigendom, of enig daarvan afgeleid zekerheidsrecht,
daarvan door Opdrachtgever, dan wel door enige andere derde. Het is Opdrachtgever verboden
de Apparatuur aan derde(n) in onderhuur of deze enig andere vorm van gebruik daarvan te geven.
5. Opdrachtgever zal te allen tijde als een “goed huisvader” omgaan met de Apparatuur, onder
meer door deze zorgvuldig te gebruiken en te allen tijde onder zich (en dus niet onbeheerd) te
houden en dient te allen tijde ervoor zorg te dragen dat de Apparatuur indien deze niet wordt
gebruikt in een droge, vochtvrije, beveiligde en afgesloten ruimte wordt opgeslagen.
6. Opdrachtgever verklaart dat de Apparatuur louter gebruikt zal worden voor werkzaamheden
die verband houden met de opdracht. De Apparatuur kan slechts worden gebruikt of bediend
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door andere personen dan de personen die door Filmotechnic zijn aangesteld (waaronder Derden)
indien Filmotechnic daar vooraf schriftelijk mee heeft ingestemd.
7. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient Opdrachtgever de Apparatuur na het
eindigen van de betreffende opdracht, alsmede op ieder ander eerste verzoek van Filmotechnic,
in minimaal dezelfde staat als de staat waarin het aan de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld
te retourneren. De vervoerskosten zijn te allen tijde voor Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen, zie ook artikel 4.3 hiervoor.
8. Opdrachtgever zal tijdig doeltreffende maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan de
Apparatuur. Bij schade aan de Apparatuur zal Opdrachtgever Filmotechnic daarvan onverwijld
in kennis stellen. Opdrachtgever is, ook in geval van overmacht (waaronder maar niet beperkt tot
brand, overstroming, epidemie, aardbeving, explosie, ongeval, overheidshandeling, ziekte,
staking, oproer, oorlog of gewapend conflict), aansprakelijk voor alle schade aan de Apparatuur,
waaronder maar niet beperkt tot schade wegens het gebruik (waaronder het assembleren,
monteren en demonteren) daarvan, alsmede voor het verlies en/of diefstal daarvan, behoudens
slechts voor zover deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van
Filmotechnic.
9. Opdrachtgever vrijwaart Filmotechnic voor alle schadeclaims van derden verband houdende
met het gebruik van de Apparatuur, waaronder claims wegens dood of letsel, verlies in omzet,
behoudens slechts voor zover deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekloosheid van
Filmotechnic.
10. Opdrachtgevers dienen te allen tijde op eigen kosten zorg te dragen voor een adequate
verzekering teneinde eventuele schade aan de Apparatuur, dan wel het verlies en/of de diefstal
daarvan afdoende te verzekeren, waarbij geldt dat onder adequaat verzekeren minimaal het
volgende wordt verstaan:
•
de verzekering dient volledige dekking te bieden voor de nieuwwaarde van de door
Filmotechnic gebruikte apparatuur en reserve materialen, waaronder in ieder geval wordt
verstaan de in de offerte van Filmotechnic vermelde apparatuur, met een minimale dekking
van € 500.000,- (zegge vijfhonderdduizend euro), tenzij tussen Filmotechnic en
Opdrachtgever schriftelijk een ander bedrag is afgesproken.
•
de verzekering dient de Apparatuur volledig te verzekeren vanaf het moment van het ter
beschikking stellen daarvan zoals bepaald in artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden
tot en met de terugkeer daarvan op de locatie van Filmotechnic, dan wel een andere door
Filmotechnic aan te wijzen locatie.
•
Filmotechnic dient in de verzekeringspolis als begunstigde te worden opgenomen.
11. Opdrachtgever zal Filmotechnic uiterlijk 10 dagen voor de eerste beoogde draaidag
schriftelijk bewijs verstrekken waaruit blijkt dat aan de voorwaarden genoemd in artikel 4.10 is
voldaan. Opdrachtgever zal verder op eerste verzoek van Filmotechnic een kopie van de
betreffende verzekeringspolis en bewijzen van de premiebetaling(en) aan Filmotechnic
verstrekken.
12. Opdrachtgever is verplicht om voor het eerste gebruik van de apparatuur de werking op
gebreken te controleren. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken of schade aan de
Apparatuur onmiddellijk te melden aan Filmotechnic door middel van een volledige en
gedetailleerde schriftelijke opgave. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Filmotechnic herstelwerkzaamheden, reparaties of veranderingen
aan de Apparatuur te (doen) verrichten.
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13. Het is de verantwoordelijkheid van het camerateam, onder leiding van de Director of
Photography, om een camera aan te leveren waar geen losse accessoires op zitten die vibraties
kunnen veroorzaken, waaronder maar niet alleen de daarop te monteren lenzen. Opdrachtgever
verklaart zich uitdrukkelijk bekend met het feit dat een camera met accessoires die kunnen gaan
vibreren en/of een ondeugdelijke plaatsing van accessoires op de camera een negatief effect
kunnen veroorzaken op de kwaliteit van de op te nemen beelden. Filmotechnic is niet
aansprakelijk voor enige schade en/of slechte kwaliteit die ontstaan is door het aanleveren van
loszittende accessoires op de camera en/of een ondeugdelijke bevestiging van lenzen in de
aangeleverde camera.
14. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met het feit dat de keuzes voor de camera,
de lenzen en andere externe (omgevings)factoren zoals de ondergrond op de locatie, van invloed
zijn op de kwaliteit van de beelden en de mate van stabiliteit. Opdrachtgever verplicht zich dan
ook om na iedere opgenomen scène waarbij gebruik is gemaakt van de Apparatuur en na
wisseling van accessoires op de camera/lenzen, de met de Apparatuur vervaardigde beelden op
kwaliteit en stabiliteit te controleren. Opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor de nakoming
van deze verplichting door al dan niet in zijn loondienst werkende crewleden of andere derden.
Alleen indien de beelden dienovereenkomstig zijn gecontroleerd is Filmotechnic gehouden mee
te werken aan een eventuele re-shoot indien de beelden die daadwerkelijk gebruikt worden voor
het eindresultaat niet voldoen aan de te leveren prestatie. Filmotechnic is niet gehouden de
Opdrachtgever hierop te wijzen. Het is niet aan Filmotechnic om de beelden zelf terug te kijken,
noch deze op geschiktheid te beoordelen. Deze verantwoordelijkheid ligt uitsluitend bij de
Opdrachtgever.
15. Indien de beelden door Opdrachtgever, of door hem ingeschakelde crewleden, niet worden
teruggekeken na iedere opgenomen scène, en achteraf blijkt zich een probleem voor te doen met
de kwaliteit van de beelden, dan wordt Opdrachtgever geacht niet binnen de bekwame tijd zoals
bedoeld in artikel 6:89 BW bij Filmotechnic te hebben geprotesteerd. Filmotechnic is niet
aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Opdrachtgever heeft nagelaten de geschoten
beelden te controleren. Filmotechnic is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan als
gevolg van gebreken die niet zijn opgemerkt doordat Opdrachtgever heeft nagelaten de werking
van de Apparatuur te controleren als genoemd in artikel 4.12.
16. Opdrachtgever is verplicht bij diefstal, of enig ander misdrijf, aangifte te doen bij de
desbetreffende autoriteiten en aan Filmotechnic een kopie van de aangifte en/of het procesverbaal ter beschikking te stellen.
5.
Tarieven en kosten van de opdracht
1. De door Filmotechnic gehanteerde prijzen zijn in Nederlandse valuta en exclusief BTW en
exclusief eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen of lasten zoals de
verwijderingsbijdrage.
2. In geval van opdrachten die luiden in buitenlandse valuta, geldt bij de verrekening in
Nederlandse valuta uitsluitend de koers van de betrokken vreemde valuta per de datum waarop
de schriftelijke bevestiging van de opdracht door Filmotechnic is verzonden, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verricht Filmotechnic haar werkzaamheden op
uurbasis tegen het overeengekomen uurtarief per uur, met een minimum van 10 uur. Indien geen
tarief is overeengekomen, dan geldt het laatste tussen partijen gehanteerde tarief. Indien partijen
nooit eerder een tarief gehanteerd hebben, dan geldt het in de markt gebruikelijke tarief.
Eventuele reistijd wordt belast tegen voornoemd uurtarief. Eventuele aan de betreffende opdracht
gebonden kosten, zoals reis- en verblijfskosten, zijn niet in het uurtarief inbegrepen, en worden
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aan Opdrachtgever doorbelast. Filmotechnic is gerechtigd de opdracht in verschillende fasen uit
te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Filmotechnic heeft het
recht daarbij aan Opdrachtgever een voorschot te vragen. Met een voorschot kunnen zowel
honorarium als kosten worden door Filmotechnic verrekend.
4. Filmotechnic behoudt zich het recht voor haar tarieven te verhogen, indien de kosten voor
Filmotechnic toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden,
waaronder maar niet beperkt tot een stijging van kosten van Derden, brandstofprijzen en
energieprijzen. Filmotechnic zal genoemde verhogingen tijdig kenbaar maken aan
Opdrachtgever. Onverminderd het voorgaande heeft Filmotechnic te allen tijde het recht jaarlijks
haar tarieven te indexeren. Indien het in dit geval een natuurlijke persoon betreft, die niet handelt
in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden
voor zover het de prijsverhoging(en) betreft.
5. Filmotechnic is gerechtigd medewerkers als trainee bij de uitvoering van de opdracht in te
zetten, zonder de Opdrachtgever daarvoor kosten in rekening te brengen.
6.
Betalingsvoorwaarden
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient volledige betaling van de facturen van
Filmotechnic te geschieden binnen de fatale termijn van 14 dagen na de factuurdatum. Na het
verstrijken van deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een
voorafgaande sommatie of ingebrekestelling van Filmotechnic is vereist. Blijft tijdige betaling
uit dan is Opdrachtgever de wettelijke handelsvertragingsrente ex artikel 6:119a BW
verschuldigd aan Filmotechnic vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de datum van de
algehele voldoening daarvan. In dat geval is Opdrachtgever tevens aan Filmotechnic de integrale
buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van15% van het factuurbedrag en niet
lager dan € 500,-. In geval van een procedure is Opdrachtgever gehouden tot betaling van
integrale gerechtelijke kosten, waaronder maar niet beperkt tot, de kosten van juridische bijstand,
deurwaarderskosten en andere verschotten. Partijen wijken daarbij zowel bij de
buitengerechtelijke kosten als de gerechtelijke kosten uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel
6:96 lid 2 aanhef sub c Burgerlijk Wetboek en artikel 241 Burgerlijke Rechtsvordering.
2. Filmotechnic is bevoegd om op elk moment haar werkzaamheden jegens Opdrachtgever op te
schorten indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de opdracht niet (tijdig) nakomt, of
redelijkerwijs te verwachten is dat de Opdrachtgever deze niet (tijdig) zal nakomen en/of niet
handelt conform een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of redelijkerwijs te
verwachten is dat Opdrachtgever deze niet zal naleven. Indien Filmotechnic naar mening van
Opdrachtgever een prestatie niet naar behoren heeft verricht, dient Opdrachtgever dat schriftelijk
onder opgave van redenen te vermelden aan Filmotechnic binnen 14 dagen na de datum dat
Opdrachtgever dat gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij gebreke
waarvan Opdrachtgever op het gestelde gebrek geen in of buiten rechte beroep meer toekomt.
7.
Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
1. Opdrachtgever aanvaardt dat de planning van de opdracht kan veranderen indien partijen
tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit
voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging
invloed heeft op het overeengekomen honorarium en/of de kostenvergoedingen, zal Filmotechnic
dit Opdrachtgever, zo spoedig mogelijk na bekendwording hiervan, melden.
2. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of uitvoering daarvan door (toedoen van)
Opdrachtgever leidt tot meerwerk en/of langere huurperiode van apparatuur, komen de daarmee
gemoeide kosten en honoraria volledig voor rekening van Opdrachtgever.
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8.
Duur van de opdracht
1. Hoewel Filmotechnic ernaar streeft een juiste inschatting te maken van de te verwachten duur
van de opdracht, is Filmotechnic niet aansprakelijk voor (schade die ontstaat uit) de eventuele
(langere) doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht. De opdracht eindigt zodra de
eindafrekening door Opdrachtgever is voldaan.
2. Opdrachtgever ziet af van enig recht op tussentijdse opzegging van de opdracht en ziet af van
enig recht op (gedeeltelijke) ontbinding van de opdracht. Artikel 7:408 BW is niet van toepassing.
Indien Opdrachtgever een overeenkomst wenst te annuleren, is Opdrachtgever onverminderd
gehouden tot voldoening van de gehele overeengekomen som en alle extra gemaakte kosten
waaronder, maar niet beperkt tot, kosten gemaakt voor de aanschaf van vliegtickets en
reserveringen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Filmotechnic is gerechtigd de Opdracht, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling
is vereist, buiten rechte en met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk te beëindigen
indien:
a. Filmotechnic wegens overmacht, waaronder maar niet beperkt tot brand, overstroming,
epidemie, aardbeving, explosie, ongeval, overheidshandeling, ziekte, staking, oproer,
oorlog of gewapend conflict, vertraagd wordt in de nakoming van haar verplichtingen uit
de Opdracht of deze Algemene Voorwaarden;
b. Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of hem surséance van betaling wordt
verleend;
c. Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
d. de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd;
e. Opdrachtgever zijn huidige bedrijfs- of beroepsuitoefening staakt; of
f. de zeggenschap in Opdrachtgever wijzigt of indien Opdrachtgever een onderneming
verkrijgt of samenwerkt met een onderneming waartegen Filmotechnic bezwaren heeft.
4. Indien Filmotechnic op het moment van beëindiging reeds prestaties ter uitvoering van de
Opdracht heeft verricht, zijn de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever direct opeisbaar.
Bedragen die Filmotechnic heeft gefactureerd vóór de beëindiging in verband met hetgeen zij
reeds ter zake van de uitvoering van de opdracht heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd
verschuldigd en worden op het moment van beëindiging direct opeisbaar.
5. Mocht enige opdracht of overeenkomst tussen Filmotechnic en Opdrachtgever ontbonden
worden, dan zullen er geen ongedaanmakingsverplichtingen ontstaan voor Filmotechnic.
9.
Intellectuele eigendom en credits
1. Alle rechten van intellectuele eigendom die voortvloeien uit een opdracht tussen Filmotechnic
en Opdrachtgever komen, tenzij anders overeengekomen, toe aan Filmotechnic. Alle modellen,
technieken en instrumenten, waaronder software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de
opdracht zijn en blijven het (intellectuele) eigendom van Filmotechnic. Gebruik daarvan door
Opdrachtgever is louter toegestaan na een verkregen schriftelijke toestemming van Filmotechnic.
2. Indien de overeenkomst ziet op werkzaamheden ten behoeve van een film waarbij sprake is
van zogenaamde “credits” zal Opdrachtgever er voor zorgdragen dat Filmotechnic vermeld wordt
in de eind-credits waarbij een vermelding in acht wordt genomen als
-

Russian Arm by Filmotechnic Remote Systems B.V.
Russian Arm operator: NAAM AAN TE LEVEREN DOOR FILMOTECHNIC
Russian Arm precision driver: NAAM AAN TE LEVEREN DOOR FILMOTECHNIC
Russian Arm flight head operator: NAAM AAN TE LEVEREN DOOR FILMOTECHNIC
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of bewoordingen met een soortgelijke strekking.
10.
Aansprakelijkheid
1. Niet tegenstaande hetgeen daarover is bepaald in deze overeenkomst, waaronder maar niet
beperkt tot artikel 3.4. en artikel 4.8. is Filmotechnic niet aansprakelijk voor indirecte schade,
waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, verlies van filmproductietijd, omzetderving,
gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, imagoschade, verminderde goodwill, schade
aan de Apparatuur en schade aan roerende zaken van Opdrachtgever en/of andere derden
(waaronder schade aan (on)roerende zaken en/of registergoederen, waarop de Apparatuur van
Filmotechnic wordt gemonteerd), behoudens voor zover deze schade het gevolg is van opzet of
bewuste roekloosheid van Filmotechnic. Opdrachtgever vrijwaart Filmotechnic tegen alle
vorderingen van derden die voortvloeien uit of verband houden met een door Opdrachtgever aan
Filmotechnic verleende opdracht.
2. Onverminderd het voorgaande geldt dat als Filmotechnic toch aansprakelijk zou zijn, deze
aansprakelijkheid van Filmotechnic is beperkt tot het bedrag dat in een dergelijk geval door de
in de branche gangbare verzekering van Filmotechnic wordt gedekt. Indien deze geen dekking
biedt en/of geen bedrag wordt uitgekeerd dan is de schade beperkt tot het overeengekomen
honorarium (dus zonder kosten en BTW) dat is betaald voor de laatst afgeronde opdracht. Indien
de verzekering van Filmotechnic geen dekking biedt en/of geen bedrag wordt uitgekeerd en
indien nog niets in rekening is gebracht door Filmotechnic, is iedere aansprakelijkheid van
Filmotechnic beperkt tot een bedrag van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per gebeurtenis.
3. Opdrachtgever is verplicht om al het redelijke te doen om schade, waarvoor Filmotechnic
aansprakelijk zou kunnen zijn, te beperken. Onverminderd hetgeen hierover is bepaald in deze
voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht zich adequaat (“allrisk”) te verzekeren voor de
activiteiten die hij verricht (waaronder het verzekeren van de aan haar ter beschikking gestelde
Apparatuur en voor Derden) of gaat verrichten en die verband houden met de aan Filmotechnic
verleende opdracht. Filmotechnic is niet aansprakelijk voor schade die (i) niet wordt vergoed
door een verzekering, terwijl dit wel het geval zou zijn geweest indien Opdrachtgever zich
adequaat verzekerd had, en (ii) is ontstaan of is toegenomen doordat Opdrachtgever haar
schadebeperkingsplicht niet in acht heeft genomen, waaronder de verplichtingen opgenomen in
deze voorwaarden zoals de verplichtingen genoemd in artikel 4.12 etc.
4. Ieder gebrek in de prestatie van Filmotechnic dient 7 dagen nadat deze bekend is geworden bij
de partij die Filmotechnic hiervoor verantwoordelijk houdt, schriftelijk aan Filmotechnic bekend
gemaakt te worden, teneinde Filmotechnic in staat te stellen haar verzekeraar in kennis te stellen
en waar nodig onderzoek te kunnen doen naar de toedracht van de feiten waarop de klacht is
gebaseerd. De mogelijke schadelijke gevolgen of meerkosten van het niet in acht nemen van deze
termijn (zoals schade door niet meer kunnen nemen van bewarende maatregelen en/of het
verzamelen van bewijs over de feitelijke gebeurtenissen) komen voor rekening van de klagende
partij. Indien een klacht niet binnen de bekwame tijd als bedoeld in artikel 6:89 BW is
meegedeeld, zal elke mogelijke aansprakelijkheid van Filmotechnic komen te vervallen.
5. Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden geldt dat bij enige schade aan de Apparatuur/
verlies van de Apparatuur , anders dan schade als gevolg van opzet of grove schuld van de zijde
van Filmotechnic, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de kosten van vervanging/reparatie van
de Apparatuur. Opdrachtgever is daarnaast aansprakelijk voor schade als gevolg van het feit dat
de Apparatuur niet kan worden gebruikt gedurende de reparatiewerkzaamheden, dit laatste met
een maximum van 13 weken.
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11.
Overmacht
1. Filmotechnic is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar is toe te rekenen, hetzij
krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.
2. Onder overmacht van Filmotechnic wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Filmotechnic geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf en
overheidsmaatregelen die getroffen worden in het kader van de volksgezondheid of
sanctiebeleid worden daaronder begrepen. Deze opsomming is niet limitatief.
3. Filmotechnic heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Voor zover Filmotechnic ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk
is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is zij gerechtigd
om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze
factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
5. Filmotechnic is in geval van overmacht gerechtigd om de opdracht met de duur van de
belemmering uit te stellen of de opdracht na een periode van minstens drie (3) maanden te
annuleren voor zover deze door de belemmering wordt getroffen.
12.
Afstand van recht
1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan te verrekenen of op te schorten.
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om conservatoir beslag te (doen) leggen (i) ten laste van
Filmotechnic of (ii) onder zichzelf indien daardoor enige betalingsverplichting aan Filmotechnic
wordt gefrustreerd.
13.
Toepasselijk recht & forumkeuze
1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle verbintenissen (zowel uit overeenkomst als uit de wet
voortvloeiend) die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden ,
geschillen over het bestaan daarvan of de geldigheid daarvan inbegrepen, en alle verbintenissen
(zowel uit overeenkomst als uit de wet voortvloeiend) die voortvloeien of verband houden met
deze Algemene Voorwaarden zullen in eerste aanleg exclusief worden (dus met uitsluiting van
andere fora) voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
14.
Overige bepalingen
1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan rechten of verplichtingen die voortvloeien uit de
Opdracht aan een derde over te dragen.
2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen eenzijdig door Filmotechnic worden gewijzigd.
Wijzigingen worden van kracht na verloop van 14 dagen nadat Opdrachtgever daarover in kennis
is gesteld.
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3. Opdrachtgever is geen partij bij een overeenkomst of andere regeling van welke aard dan ook
die de behoorlijke en volledige uitvoering van de opdracht door Opdrachtgever wezenlijk zal
belemmeren.
Filmotechnic Remote Systems B.V. juni 2020
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