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1. Offerte
Op verzoek van de klant kan er een offerte worden gemaakt waarin de opdracht ruim wordt omschreven. Indien gewenst zal 
het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht. Offertes zijn vrijblijvend en na ontvangst één maand 
geldig. Zodra de klant akkoord is gegaan met de offerte dient de opdracht bevestigd te worden per mail of bericht.

 1.1 Pakketten
 Offertes, opgesteld door J.R. Productions, bestaan zoveel mogelijk uit vooraf opgestelde pakketten. De 
 opdrachtgever dient voorgaand aan de shoot zelf te kiezen uit één van de vooraf opgestelde pakketten, geselecteerd  
 op videogenre. Wanneer bepaalde eisen van een pakket niet meer overeenkomen met de werkelijke projecturen,  
 heeft Joppe Roos, eigenaar van J.R. Productions, zelf het recht om een pakket op te hogen of te verlagen. Dit zal per  
 mail/telefonisch worden medegedeeld aan de opdrachtgever.

2. Meerwerk
Wanneer wijzigingen in de opdracht, anders dan in de offerte beschreven, resulteert in meerwerk, zal dit automatisch 
doorberekend worden in kosten. Ook wanneeer de opdracht sneller verloopt dan in eerste instantie wordt gedacht, wordt dit 
verrekend in de definitieve factuur.

3. Contactpersoon
Om verwarring te voorkomen, wijst de opdrachtgever voor iedere opdracht één contactpersoon aan. Alle communicatie over 
de opdracht zal via deze persoon verlopen (m.u.v Wedding Films). 
De contactpersoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de opdrachtgever te handelen.

4. Montage
Alle video’s (m.u.v aftermovies (14 dagen) en Wedding Films (30 dagen)) worden binnen 21 dagen na laatste draaidag 
opgeleverd, tenzij anders aangegeven. Hierna volgen er 2 correctierondes. Deze correctierondes vallen binnen het pakket. 
Wanneer er meer correctierondes worden aangevraagd, wordt dit doorberekend in de definitieve factuur (zie 2. Meerwerk).

5. Reiskosten
De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,19 per gereden kilometer. De reistijd wordt apart van de reiskostenvergoeding 
berekend onder “Voorbereiding”. Kosten voor OV-reizen, overnachting en reizen van en naar het buitenland vallen hier niet 
onder en worden apart berekend.

6. Muziekrechten
De muziekstukken die in de video’s worden gebruikt, zijn afkomstig van Artlist.io, PremiumBeat of Audiojungle.org. 
Muziekstukken die in de video’s van J.R. Productions worden gebruikt - en afkomstig zijn van bovengenoemde partijen - zijn 
altijd inclusief levenslange gebruikerslicentie. Voor overige muziekstukken wordt een tussenoplossing gezocht. Dit zal 
resulteren in afgekochte rechten of rechtenvrije muziek.

7. Auteursrecht
Alle geproduceerde beelden, geluiden en teksten (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, etcetera) 
van J.R. Productions vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van dit materiaal dient 
schriftelijk toestemming te worden verleend door Joppe Roos, eigenaar van J.R. Productions.



8. Beeldmateriaal
Beeldmateriaal, gemaakt door J.R. Productions, wordt niet zomaar beschikbaar gesteld, tenzij anders afgesproken. Tegen een 
eenmalige vergoeding kunnen zowel beeldmateriaal als eindproducten onder bepaalde voorwaarden door J.R. Productions 
beschikbaar worden gesteld. 

 8.1 Opslag
 Zowel beeldmateriaal als eindproducten, gedraaid en gemonteerd door J.R. Productions, worden standaard 
 opgeslagen op diverse harde schijven en externe opslag. J.R. Productions is niet aansprakelijk voor verlies van het  
 materiaal door technisch toedoen, van zowel hardware, software als verlies door de klant.. Als er geen afspraken 
 worden gemaakt over opslag dan mag Joppe Roos, eigenaar van J.R. Productions, naar eigen in zicht het materiaal
 bewaren of vernietigen.

 
9. Betaling
Na oplevering van de definitieve versie van de opdracht, kan de klant binnen 14 dagen een factuur verwachten. De standaard 
betalingstermijn van de factuur is 14 dagen na de factuurdatum. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en 
kosten:
 - Eerste herinnering: 5 dagen na verlopen factuur: geen extra kosten
 - Tweede herinnering: 10 dagen na verlopen factuur: 25 euro administratiekosten en wettelijk    
  verplichte rente.
 - Derde en laatste herinnering: incasso kosten en wettelijk verplichte rente. Incasso wordt uitgevoerd door  
  incassobureau.

10. Kleine Ondernemersregeling (KOR 2020)
Per 1 januari 2020 valt J.R. Productions onder de KOR, beter bekend als de Kleine Ondernemersregeling. Dit betekent dat 
bedrijven onder €20.000,- omzet op jaarbasis geen BTW hoeven af te staan. Dit betekent dat facturen van J.R. Productions 
niet aftrekbaar zijn.
Meer informatie: www.belastingdienst.nl/kor

11. Eigendomsvoorbehoud
De opdrachtgever is pas eigenaar van het eindresultaat als de betaling is ontvangen. 
Let op: ‘eigenaar’ betekent in dit geval niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen 
(zie 7. Auteursrecht). De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven afgeleverde eindproduct.



12. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, al dan niet veroorzaakt door toerekenbare tekortkomingen, wordt beperkt 
tot het bedrag dat opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

J.R. Productions accepteert geen aansprakelijkheid voor niet-gegenereerde inkomsten, verlies of welke schade dan ook, als 
gevolg van het niet, niet juist of onvoldoende uitvoeren van de opdracht.

De opdrachtgever is genoodzaakt J.R. Productions schadeloos te houden en te vrijwaren van alle aanspraken van derden die 
voortkomen uit direct of indirect verband houden met de werkzaamheden van J.R. Productions, ten behoeve van de 
opdrachtgever. J.R. Productions is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden, bijvoorbeeld tijdens 
vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, J.R. Productions 
of derden.

13. Aanleveren eindproduct
Het eindproduct, gemaakt door J.R. Productions, wordt aangeleverd in de hoogst mogelijke kwaliteit door het eindproduct te 
uploaden naar een online omgeving. Als het eindproduct op een andere manier moet worden opgeleverd zitten hier eventuele
meerkosten aan verbonden die doorgerekend zullen worden in de definitieve factuur (zie 2. Meerwerk).

14. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de opdracht die J.R. Productions uitvoert. In geval 
van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop opdrachtnemer of opdrachtgever geen 
invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van goederen of producten 
respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt is opdrachtnemer of opdrachtgever 
gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

In geval van overmacht kan de opdrachtgever geen vergoeding van geleden schade van J.R. Productions vorderen.


