


Art. 1 - Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle acties, offertes, 

werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Studio BREEK en 

opdrachtgever, inclusief hun opvolgers. Voorwaarden van de opdrachtgever gelden 

alleen wanneer deze door de Studio BREEK met schriftelijke bevestiging zijn 

goedgekeurd.

1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van 

de opdrachtgever wordt hierbij uitgesloten. 

1.3 Als één of meer afzonderlijke artikelen in deze Algemene Voorwaarden of in de 

overeenkomst tussen opdrachtgever en Studio BREEK ongeldig blijken te zijn, dan 

tast dit niet de geldigheid van overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden 

aan. Ook heeft dit geen invloed op die van de overeenkomst tussen Studio BREEK en 

opdrachtgever waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken. 

Art. 2 - Openbaarheid en wijziging

2.1 Studio BREEK is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te 

brengen. Deze wijzigingen treden één maand na vernieuwing in werking.

2.2 Overeenkomsten waarop wijziging(en) zoals bedoeld in Art. 2.1 van toepassing 

worden kunnen worden opgezegd indien de opdrachtgever het niet eens is met 

de wijziging(en). Dit opzeggen moet binnen een maand na de wijziging schriftelijk 

worden ingediend bij Studio BREEK.

Art 3. - Offertes en overeenkomsten

3.1 De door Studio BREEK gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig 

gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.2 Studio BREEK stelt zijn offertes samen op basis van inschatting van de uren 

die nodig zijn om aan de opdracht te voldoen.  Het kan voorkomen dat een 

opdrachtgever gedurende de productie toegevoegde wensen heeft die nog niet 

in de offerte zijn opgenomen. De wijzigingen worden na het vaststellen van de 

hoeveelheid uur,  bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening 

gebracht. Tenzij anders is overeengekomen.

3.3 Offertes zijn op basis van een hermontage of overige aanpassing. Na het 

voorleggen van het eindproduct kan eenmaal gratis aanpassingen worden verricht. 

Meer veranderingen vallen onder toegevoegde kosten.

3.4 Een overeenkomst of wijziging daarvan is bindend nadat Studio BREEK een door 

de opdrachtgever ondertekend exemplaar heeft ontvangen. Dit kan ook via een 

elektronische weg geschieden.



Art. 4 - Uitvoering van opdrachten

4.1 Studio BREEK zal alles doen om de overeenkomst en/of opdracht op de best 

mogelijke manier uit te voeren op grond van goed vakmanschap en inzicht.

4.2 Studio BREEK is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, wanneer 

Studio BREEK uit is gegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die verstrekt zijn 

door de opdrachtgever.

4.3 Studio BREEK heeft het recht de uitvoering van een opdracht te weigeren indien 

de werkzaamheden voor hem bijzondere risico’s met zich brengen, waarvan hij vóór 

het aanvaarden van de opdracht niet op de hoogte was gesteld of redelijkerwijs 

bekend had kunnen zijn

4.4 Studio BREEK ziet een opdracht als afgerond wanneer de overeenkomst tussen 

opdrachtgever en Studio BREEK is voldaan en het uiteindelijke product is opgeleverd.

 

Art. 5 - Overdracht van rechten

Eventuele rechten en verplichtingen die benoemd zijn in de overeenkomst tussen 

Studio BREEK en opdrachtgever kunnen niet worden overgedragen of afgestaan aan 

derden, tenzij anders is vermeld.

 

Art. 6 - Auteursrechten

6.1 Studio BREEK levert geen materiaal aan wat beschermd is door auteursrecht, 

in de breedste zin van het woord en in welke vorm dan ook. Al het werk van Studio 

BREEK is eigen productie.

6.2 Mocht de opdrachtgever kosten en/of schade krijgen als gevolg van het breken 

van auteursrecht van de door Studio BREEK uitgevoerde opdracht, dan zal Studio 

BREEK de verantwoordelijkheid hiervan en de kosten op zich nemen die hierbij 

komen.

6.3 De auteursrechten van het door Studio BREEK geproduceerde materiaal 

blijven ten alle tijden eigendom van Studio BREEK tenzij nadrukkelijk anders is 

overeengekomen.

 

Art. 7 Eigendomsvoorbehoud 

7.1 Alle producten, in de breedste zin van het woord, geleverd door Studio BREEK 

blijven eigendom van Studio BREEK. Dit is slechts anders indien dit uitdrukkelijk 

overeen is gekomen.

7.2 Studio BREEK behoudt te allen tijde het recht om producten na levering te blijven 

gebruiken voor portfolio doeleinden.

7.3 Door Studio BREEK ontworpen en uitgewerkte concepten en scripts mogen alleen 

door Studio BREEK worden uitgevoerd. Het is niet toegestaan dat de opdrachtgever 

deze plannen met derden deelt met als doel om deze uit te voeren.



Art. 8 - Levering

8.1 Het overeengekomen product wordt, in overleg met de wederpartij, door Studio 

BREEK geleverd. De manier van levering kan met de wederpartij worden besproken.

8.2 De datum van levering wordt in overleg met de wederpartij overeengekomen. 

Indien een dergelijke afspraak achterwege blijft, stelt Studio BREEK de datum van 

levering naar redelijkheid vast.

8.3 Studio BREEK behoudt zich het recht voor haar logo in een geleverde video te 

verwerken, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

 

Art. 9 - Overmacht en onvoorziene omstandigheden

Studio BREEK kan te alle tijde één of meer verplichtingen uitstellen als er sprake is 

van overmacht, zonder dat Studio BREEK verplicht is tot enige schadevergoeding. 

Wanneer Studio BREEK door een overmachtsituatie langer dan een maand niet 

in staat is om verplichtingen na te komen, is de opdrachtgever gerechtigd om de 

overeenkomst met Studio BREEK te ontbinden. Geen van beide partijen is in dat geval 

verplicht tot een schadevergoeding.

 

Art. 10 - Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Studio BREEK (en eventueel door haar ingeschakelde 

derden), gebaseerd op welke grondslag dan ook, is in alle gevallen beperkt tot 

uitsluitend directe schade welke is geleden als gevolg van opzet aan de zijde van 

Studio BREEK.

10.2 Studio BREEK is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare 

tekortkoming aan de zijde van de andere partij.

 

Art. 11 - Tarieven en betalingsvoorwaarden

11.1 De vergoeding en eventuele begroting zijn in euro’s en exclusief BTW en 

eventuele andere heffingen namens de overheid.

11.2 Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als toegevoegde kosten en 

worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de 

eindfactuur tenzij expliciet anders is overeengekomen.

11.3 Er moet binnen twee weken na de factuurdatum betaald worden tenzij anders is 

overeengekomen. Mocht een partij het niet eens zijn met de hoogte van de kosten 

dan verandert dit de betalingsverplichting of de termijn niet.

11.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of uitstelling van betaling van de 

opdrachtgever kan Studio BREEK de overeengekomen betaling direct opeisen.



11.5 De betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na datum van versturen te 

worden voldaan door de opdrachtgever.

11.6 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen 

overeengekomen termijn betaald, is de opdrachtgever zonder dat enige aanmaning 

nodig is, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%. 

Wanneer de opdrachtgever na een deugdelijke aanmaning in verzuim blijft, zijn alle 

daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de 

opdrachtgever.

 

Art. 12 - Ontbinding

12.1 Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden 

mits de andere partij zich niet aan haar verplichtingen heeft gehouden.

12.2 Mocht een van de partijen door één van onderstaande redenen de overeenkomst 

niet na kunnen komen dan kan de overeenkomst worden ontbonden zonder 

aangetekend geschrift:

Wanneer aan de andere partij uitstel van betaling wordt verleend, of;

wanneer de ander zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard, of;

wanneer de onderneming van de ander wordt geliquideerd, of;

wanneer de ander zijn huidige onderneming staakt, of;

wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de ander beslag wordt 

gelegd.

 

Art. 13 - Geschillen

Wanneer er onenigheid ontstaat tussen één of beide partijen over een aspect 

van de overeenkomst, moeten beide partijen onderhandelen tot er een (nieuwe) 

overeenkomst is tussen Studio BREEK en opdrachtgever of kan er worden gekozen 

voor ontbinding van de overeenkomst met toestemming van beide partijen.

 

Art. 14 - Medewerking van de opdrachtgever

14.1 Voor de uitvoering van de opdracht is volledige medewerking van de 

opdrachtgever noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat binnen de ingeschatte 

tijd te komen. De opdrachtgever zorgt voor de oplevering aan Studio BREEK van 

noodzakelijke informatie, documenten, huisstijlelementen, foto’s en dergelijke zaken 

als deze noodzakelijk zijn voor de productie. 

14.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of 

materialen niet of niet tijdig worden verstrekt, heeft Studio BREEK het recht de 

uitvoering van de overeenkomst af te lassen en hieruit voortvloeiende extra kosten in 

rekening te brengen.


