
Algemene voorwaarden ‘t Herinneringen Atelier 

‘t Herinneringen Atelier, de opdrachtnemer, is gevestigd te 
Heemskerk. Ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 
58784691. 
 
Artikel 1. Algemeen 
1. In deze algemene voorwaarden wordt met de opdrachtgever iedere 
(rechts)persoon bedoeld die met ‘t Herinneringen Atelier een 
overeenkomst heeft gesloten. 
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, 
offerte en overeenkomst tussen ‘t Herinneringen Atelier en de 
opdrachtgever.   

 
Artikel 2. Aanbod/Offerte 
1. ‘t Herinneringen Atelier doet een aanbod in de vorm van    een 
Offerte- financieel voorstel of pakketprijs op de website.  
2. Een Offerte is vrijblijvend en de daarin genoemde bedragen gelden 
tot uiterlijk 30 dagen na verzending van de offerte door ‘t 
Herinneringen Atelier.  
3. Prijsopgaven in Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door 
(onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden. ‘t Herinneringen 
Atelier zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte 
stellen.  
4. Aan een Offerte zelf zijn geen kosten verbonden. 
5. In de Offerte wordt de Opdracht kort omschreven. 
6. Een Offerte kan concrete concept- of creatieve voorstellen 
bevatten, deze blijven eigendom van ‘t Herinneringen Atelier en 
worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van art. 6:162 
Burgerlijk Wetboek.  
7. Bij ingrijpende wijzigingen op een eerste Offerte die derhalve 
leiden tot een nieuwe Offerte worden extra kosten in rekening 
gebracht (zie art.6). 
8. De prijzen in de Offertes zijn exclusief BTW a 21%, tenzij anders 
aangegeven.  
9. De opdrachtgever dient een schriftelijk akkoord te geven op de 
Offerte, middels een reply op de e-mail met het offerte aanbod.  
10. Bij het accepteren van de Offerte gaat de opdrachtgever 
automatisch ook akkoord met de algemene voorwaarden.  
 

 
Artikel 3. Uitvoering van de Opdracht 
1. ‘t Herinneringen Atelier zal de Opdracht naar beste inzicht en 
vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap 
uitvoeren, in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt.  
2. Filmbewerking is een kwestie van creativiteit en persoonlijke 
smaak. Aanvaarding van de Opdracht betekent dat de Opdrachtgever 
akkoord gaat met de door ‘t Herinneringen Atelier gehanteerde stijl. 
‘t Herinneringen Atelier kan een globale beeldoptimalisatie 
toepassen op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede, doch is 
daartoe niet verplicht.  
3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat 
redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste 
uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken.  
 
Artikel 4. Overmacht 
Soms is er sprake van overmacht, door bijvoorbeeld ziekte. Dat 
ontslaat ‘t Herinneringen Atelier van de plicht tot het nakomen van 
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de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, 
zonder dat de Opdrachtgever enig recht op vergoeding van kosten of 
schaden kan doen gelden. Natuurlijk zal ‘t Herinneringen Atelier de 
Opdrachtgever meteen op de hoogte stellen en in alle redelijkheid 
alles in het werk stellen om in dat geval een vervanger te regelen 
van vergelijkbare professionaliteit. De Opdrachtgever heeft de 
verplichting om van ‘t Herinneringen Atelier, indien een deel van de 
Opdracht reeds wel is uitgevoerd, het uitgevoerde deel van de 
Opdracht af te nemen en te betalen, tenzij het uitgevoerde deel geen 
zelfstandige waarde heeft.  
 

 
Artikel 5. Tussentijdse wijziging van de Opdracht 
Er is sprake van een aanvullende Opdracht wanneer een Opdracht na 
het aanvaarden van de Opdracht gewijzigd wort en dit extra 
werkzaamheden voor ‘t Herinneringen Atelier met zich brengt. Voor 
deze aanvullende Opdracht zal een aparte Offerte worden gemaakt. 
Veranderingen die in een al verstrekte Opdracht worden aangebracht, 
kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen 
levertijd door ‘t Herinneringen Atelier wordt overschreden. ‘t 
Herinneringen Atelier is gerechtigd om de extra kosten voor 
wijziging van de Opdracht aan de Opdrachtgever in rekening te 
brengen.  

 
Artikel 6. Oplevering 
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de 
door ‘t Herinneringen Atelier opgegeven levertijd geen fatale 
termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal ‘t Herinneringen 
Atelier pas in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling met 
een redelijke termijn. 
2. Beelden worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van ‘t 
Herinneringen Atelier gemonteerd. Na levering vindt er een 
correctieronde plaats. Correcties dienen binnen 5 dagen na levering 
van de video doorgegeven te worden.  
3. Bij verzending van bestellingen per post of online is ‘t 
Herinneringen Atelier niet verantwoordelijk voor schade toegebracht 
tijdens de levering.  

 
Artikel 7. Aansprakelijkheid 
De aansprakelijkheid van ‘t Herinneringen Atelier beperkt zich tot 
het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend 
geval.  

 
Artikel 8. Vergoeding en betalingsvoorwaarden 
1. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van 
verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie 
met inachtneming van de overeengekomen prijs(pakket) en andere 
gebruikelijk gehanteerde prijzen.  
2. Na het afronden van iedere Opdracht zal een factuur worden 
gestuurd voor de uitvoering van de Opdracht. Gefactureerd wordt ook 
indien de Opdrachtgever het geleverde niet gebruikt.  
Facturen dien en binnen veertien dagen na factuurdatum te worden 
voldaan, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zonder nadere 
ingebrekestelling in verzuim is en de Opdrachtgever alsdan een 
rentevergoeding verschuldigd is van 1 procent per maand vanaf de 
vervaldatum. Indien de Opdrachtgever na sommatie, als bedoeld in 
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artikel 6:96 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek, nalatig blijft de 
toegezonden declaratie te voldoen, verbeurt de Opdrachtgever een 
boete conform het tarief vermeld in artikel 2 van het Besluit 
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum 
van 40,00 euro onverminderd de verschuldigde rente.  
3. Betaling door de Opdrachtgever houdt erkenning van de 
verschuldigdheid van de factuur in.  
 
Artikel 9. Auteursrecht 
1. Tenzij anders aangegeven, is het begrepen dat alle rechten met 
betrekking tot het uiteindelijke werk van ‘t Herinneringen Atelier 
zijn. Deze beelden mogen niet zonder overleg worden doorverkocht. 
2. Wanneer de opdrachtgever het werk van ‘t Herinneringen Atelier 
publiceert, verbind de opdrachtgever zich ertoe de video in 
oorspronkelijke vorm te bewaren.  
3. ‘t Herinneringen Atelier behoudt zich het recht voor de door haar 
gemaakte werk te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en 
publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, 
portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in 
drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, voor zover 
daarmee de Opdrachtgever geen directe concurrentie aangedaan wordt 
of redelijkerwijs te veronderstellen is dat de Opdrachtgever hiervan 
geen schade ondervindt (bijvoorbeeld interne vertrouwelijke beelden 
e.d.) 
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of 
openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is 
overeengekomen of dit uit de Overeenkomst voortvloeit. 
5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de Werken voor 
andere zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere 
doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te 
verhandelen zonder voorafgaande toestemming van ‘t Herinneringen 
Atelier. 
6. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van ‘t 
Herinneringen Atelier, waaronder de verplichting tot 
naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw. in acht te nemen.  
7. ‘t Herinneringen Atelier bewaart een reservekopie van het Werk 
tot maximaal 1 jaar. Indien door omstandigheden buiten de schuld van 
‘t Herinneringen Atelier het materiaal verloren raakt, kan de 
Opdrachtgever hiervoor geen schadevergoeding eisen.  

 
Artikel 10. Portretrecht 
1. De Opdrachtgever/geportretteerde geeft door het aanvaarden van 
deze algemene voorwaarden toestemming aan ‘t Herinneringen Atelier 
om zijn/haar films die samengesteld zijn door ‘t Herinneringen 
Atelier te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en 
publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, 
advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, 
beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. 
2. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan 
de Overeenkomst bij ‘t Herinneringen Atelier schriftelijk bekend 
gemaakt te worden. 
3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 
 
Artikel 11. Geheimhouding 
‘t Herinneringen Atelier verplicht zich tot geheimhouding van alle 
gegevens van de Opdrachtgever die zij in het kader van de Opdracht 
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heeft gekregen, waarvan zij weet of redelijkerwijs vermoed dat deze 
vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging 
van de Opdracht. Stills van de films die samengesteld zijn en/of 
videobeelden of delen ervan kunnen door ‘t Herinneringen /Atelier 
gebruikt worden voor eigen promotie, tenzij de stills en/of video’s 
voor de Opdrachtgever een exclusief karakter hebben zoals voor 
bijvoorbeeld eigen online (video)programma’s van de Opdrachtgever of 
puur intern gebruik. 

 
 

Artikel 12. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 
1. ‘t Herinneringen Atelier behoudt zich het recht voor deze 
algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door ‘t Herinneringen 
Atelier aan de Opdrachtgever medegedeeld.  
3. Indien de Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil 
accepteren, kan ij tot de datum waarop de nieuwe algemene 
voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze 
datum.  

 
Artikel 13. Overige bepalingen 
1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene 
voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de 
overige bepalingen en de overeenkomst in stand.  
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen ‘t Herinneringen Atelier en de 
Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  

 
 

 
 


