Amsterdam, 24-05-2018

ALGEMENE VOORWAARDEN FUN-FILM
Als je Fun-Film boekt voor een feestje en/of workshop ga je automatisch akkoord met de
hieronder beschreven algemene voorwaarden. Heb je een vraag over de voorwaarden? Neem
dan gerust contact op.
1.

ALGEMEEN

1.1. In deze voorwaarden wordt de koper/huurder/opdrachtgever aangeduid als de wederpartij
en <Fun-Film gevestigd te Amsterdam aan De Klencke> als Fun-Film.
1.2. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst,
verkoop en koop, alsmede op iedere daaruit voortvloeiende levering, zomede op de
verrichting van diensten, waaronder overeenkomsten van opdracht, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
1.3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door
Fun-Film schriftelijk zijn bevestigd.
1.4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing. FunFilm en de wederpartij zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen,
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in
acht genomen wordt.
2. AANLEVEREN VAN GEGEVENS
2.1. De levertijd van foto’s, video’s en overige producties bedraagt vijf werkdagen, tenzij
schriftelijk anders is aangegeven.
2.2. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Fun-Film derhalve
schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2.3. De wederpartij is gehouden zijn medewerking te verlenen, opdat een tijdige levering door
Fun-Film mogelijk gemaakt wordt.
2.4. De levertijd wordt verlengd met de tijd, gedurende welke Fun-Film door een niettoerekenbare tekortkoming verhinderd is de levering doorgang te doen vinden. Indien de
levertijd wordt verlengd op basis van het hiervoor gestelde, is Fun-Film vanwege de verlengde
levertijd tot geen enkele schadeloosstelling gehouden.
2.5. Vertragingen in de levering als gevolg van achterstallige betalingen door de wederpartij zijn
geheel voor rekening en risico van de wederpartij.
2.6. Verzonden beelddragers en/of downloadlink van de film zijn vanaf het moment van
verzending voor risico van de wederpartij.
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3. PRIVACY
3.1. Fun-Film houdt zich aan de privacywet. Dit betekent dat de gegevens van de klant veilig zijn
en Fun-Film deze netjes gebruikt. Bij het verwerken van de gegevens houdt Fun-Film zich aan
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
3.2. De persoonsgegevens (zoals NAW-gegevens en contactgegevens) worden indien je een
reservering plaatst, tot 6 maanden na de workshop bewaard, omdat Fun-Film deze gegevens
nodig heeft voor de afhandeling en de organisatie van de filmfeesten.
3.3. De persoonsgegevens (zoals NAW-gegevens en contactgegevens) worden, indien er geen
reservering wordt geplaatst, maximaal 2 maanden bewaard.
3.4. De persoonsgegevens kunnen worden verzamelend via het contactformulier, telefonisch of
via de mail.
3.5. De gemonteerde filmopnames en foto’s worden via een verborgen YouTube link of via een
wetransferbestand aangeleverd. Na 6 maanden verwijdert Fun-Film de ruwe, onbewerkte
filmbestanden.
3.6. De complete video (oftewel het bewerkte eindproduct) wordt na 2 jaar verwijderd. Dit omdat
de klant het product nog kan opvragen, mocht dit wenselijk zijn, en omdat Fun-Film het
eindproduct voor creatieve inspiratie kan gebruiken voor nieuwe scripts en films.
3.7. De video’s en foto’s die ter promotie worden gebruikt mogen tot in de oneindigheid door
Fun-Film worden gebruikt. Mits de klant schriftelijk aangeeft het materiaal te verwijderen.
Vervolgens zal Fun-Film direct het materiaal verwijderen.
4. BETALING & KOSTEN
4.1. De gehele betaling van het pakket incl. eventuele reiskosten dient uiterlijk vijf dagen na het
feestje en/of workshop per bankoverschrijving te worden voldaan.
4.2. Per feestje en/of workshop vraagt Fun-Film een aanbetaling ter hoogte van 50% van het
factuurbedrag. Deze aanbetaling dient binnen 14 dagen via bankoverschrijving te worden
voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3. Er wordt, afhankelijk van de afstand, €0,20 per gereden kilometer en/of 2de klas OV kaartje in
rekening gebracht. Dit bedrag dient samen met de prijs van het pakket uiterlijk vijf dagen na
het feestje en/of workshop per bankoverschrijving te worden voldaan.
4.4. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor
hem/haar uit enige met Fun-Film gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van
faillissement, surséance van betaling of toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling c.q.
beslag onder de wederpartij, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Fun-Film
gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de overeenkomst(en)
geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zulks zonder dat Fun-Film tot enige
schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd Fun-Film verder
toekomende rechten.
5. WIJZIGEN & ANNULEREN VAN RESERVERINGEN
5.1. Indien de wederpartij de opdracht annuleert, is hij/zij verplicht de door Fun-Film al
aangeschafte of gehuurde materialen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende
prijs, inclusief loon en sociale lasten, over te nemen of te betalen.
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5.2. Slecht weer (regen, hagel, storm e.d.) is geen geldige reden voor de annulering van het feestje
en/of workshop. De wederpartij dient zelf, eventueel in overleg, voor een binnen locatie te
zorgen.
5.3. Feestjes en/of workshops kunnen bij Fun-Film telefonisch of per e-mail tot zeven dagen van
te voren worden geannuleerd, zonder verdere kosten met uitzondering van de hierboven
genoemde onderdelen.
5.4. Feestjes en/of workshops kunnen bij Fun-Film telefonisch of per e-mail zeven dagen tot 48
uur voor aanvang van de workshop of productie alleen worden verschoven van datum of het
aantal deelnemers kan worden gewijzigd.
5.5. Annuleren/verschuiven/aantal deelnemers wijzigen binnen 48 uur is niet mogelijk. Gebeurt
dit wel binnen 48 uur voor aanvang van de workshop of productie, dan wordt het gehele
bedrag van de workshop of productie plus eventuele extra gemaakte kosten in rekening
gebracht voor de wederpartij.
5.5.1. Hierbij geldt ook ziekte van een deelnemer die niet aanwezig kan zijn of eventueel tijdens
het feestje ziek wordt, hiervoor wordt wel het gehele bedrag in rekening gebracht. Indien u
met meer deelnemers komt dan telefonisch of per e-mail afgesproken, dan wordt dit extra
in rekening gebracht met hetzelfde bedrag als de andere deelnemers van de workshop of
productie.
5.6. Indien u als ouder(s), leerkracht(en) of begeleider(s) zijnde mee wilt doen met de deelnemers,
dan wordt dit extra in rekening gebracht met hetzelfde bedrag als de andere deelnemers van
de workshop of productie.
5.7. Bij ziekte wordt verwacht dat de wederpartij binnen twee weken na de afgesproken datum
contact opneemt voor een nieuwe afspraak.
5.8. De wederpartij kan de afspraak drie maal verzetten binnen het bovengenoemde termijn.
6. FOTO- EN VIDEOMATERIAAL
6.1. Fun-Film behoudt zich te allen tijde het recht om materiaal dat tijdens feestjes en/of
workshops is verkregen/vervaardigd/gemaakt te gebruiken voor promotiedoeleinden.
6.1.1. Foto’s gemaakt door Fun-Film, tijdens een feestje en/of workshop, kunnen worden
gepubliceerd op de website van Fun-Film en/of voor promotiedoeleinden worden gebruikt,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.1.2. Video’s gemaakt door Fun-Film, tijdens een feestje en/of workshop, kunnen worden
gepubliceerd op een online videoplatform en/of worden getoond op de website van FunFilm en/of voor promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
7. INTELLECTUEEL EIGENDOM
7.1. Op de door Fun-Film geleverde diensten, in de vorm van het verzorgen van feestjes,
workshops, producties, fotografie etc. in de meest uitgebreide zin des woords, en de
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producten, als scripts en beeldmateriaal, rusten intellectuele eigendomsrechten, welke door
de wederpartij dienen te worden gerespecteerd.
7.2. De originele negatieven en/of elektronische beelddragers betreffende een uitgevoerde
opdracht blijven onder Fun-Film rusten en blijven diens (intellectuele) eigendom.
7.3. De wederpartij vrijwaart Fun-Film volledig ten aanzien van inbreuken op enig (ongeschreven)
intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden bij de uitvoering door Fun-Film van
de door de wederpartij verstrekte opdracht.
7.4. Het logo van Fun-Film (inclusief de camera) mag niet zonder toestemming van Fun-Film
worden gebruikt door derden.
7.5. Alle teksten en beeldmateriaal op de website mogen niet zonder toestemming van Fun-Film
worden gebruikt door derden.
8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1. Fun-Film is niet aansprakelijk voor ongelukken en letsel opgedaan voor, tijdens en na het
feestje en/of workshop.
8.2. Feestjes en/of workshops voor kinderen dienen altijd onder toezicht te zijn van een ouder,
begeleider of leerkracht. Deze begeleiding dient de wederpartij te regelen. Fun-Film stelt zich
niet verplicht om kinderen in de gaten te houden.
8.3. Fun-Film stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto's,
video’s of producties dan normaal door omstandigheden, zoals deelnemers die niet op de
foto en/of video willen.
9. TOEPASSELIJK RECHT
9.1. Op elke overeenkomst tussen Fun-Film en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. Evenmin als enige andere internationale
regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
10. GESCHILLEN
Alle geschillen, van welke aard dan ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één van de
partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de aan deze algemene
voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan
uitvloeisel zijn, tussen de wederpartij en Fun-Film mochten ontstaan, zullen - tenzij de wederpartij
Fun-Film schriftelijk ervan op de hoogte stelt dat hij er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot
de bevoegde rechter waaronder zijn woonplaats ressorteert - onder uitsluiting van de
competentie van iedere andere instantie worden beslecht door de bevoegde
arrondissementsrechtbank waaronder Fun-Film ressorteert.
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