
Algemene voorwaarden 

Onderstaand document betreft de Algemene Voorwaarden van Bart Huisman Productions, van 
toepassing op enerzijds de website www.barthuisman.nl of de mondeling of schriftelijk 
overeengekomen opdrachten tussen de opdrachtgever en Bart Huisman Productions. 

Algemene voorwaarden bart Huisman Productions met betrekking tot opdrachten 

KVK 82606331 

1. Algemeen 

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormgeving, producties, audiovisuele 
werken gemaakt door Bart Huisman Productions.  

b. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien er schriftelijk wordt 
overeengekomen. 

 

2. Offertes 

a. Alle offertes van Bart Huisman Productions, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, 
tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Bart Huisman Productions kan een offerte intrekken of 
de offerte aanpassen. 

b. Wanneer de opdrachtgever een opdracht stopt worden de gemaakte kosten zoals in de 
offerte staat komen voor rekening voor de opdrachtgever. 

       3. Muziek 

Voor muziek of overige beelden die niet zelfgemaakt kunnen worden maar toch moeten worden 
gebruikt in een videoproductie moeten rechten worden afgedragen. Voor privé gebruik kan 
alles gebruikt worden, wordt het gepubliceerd op internet, dan zijn de kosten voor deze muziek 
of extra beelden voor de opdrachtgever. 

      4. Prijzen 

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen 
exclusief BTW. 

     5. Betalingen 

a. Betaling dient op de overeengekomen wijze en binnen veertien dagen of anders 
overeengekomen termijn(en). Bij gebrek aan specifieke condities zal de opdrachtgever binnen 
dertig dagen na factuurdatum betalen. 

b. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonde, is de 
opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De 
opdrachtgever krijgt een herinnering van dit verzuim en heeft dan veertien dagen om het 
verschuldigde bedrag over te maken. Indien de opdrachtgever na veertien dagen nog steeds 
verzuimt, dan is Bart Huisman Productions genoodzaakt een eerste aanmaning te sturen die 
€25,- extra kosten met zich meebrengt. De tweede herinnering wordt 14 dagen na de eerste 
herinnering verstuurd indien de opdrachtgever nog steeds niet betaald heeft. Deze tweede 
herinnering neemt €75,- extra kosten met zich mee. Indien de opdrachtgever na de herinnering 

http://www.barthuisman.nl/


niet betaald heeft zal Bart Huisman Productions opdracht geven aan een incassobureau om het 
bedrag bij de opdrachtgever te innen. 

     6. Promotie 

Bart Huisman Productions behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie. 
Tenzij er schriftelijk anders is afgesproken. 

     7. Toepasselijk recht 

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

 

  


