
Algemene voorwaarden Lars de Jong Video’s

Lars de Jong Video’s zit gevestigd te Wilp-Achterhoek. Ingeschreven in het 
handelsregister onder KvK nummer 58016627.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst 
tussen opdrachtnemer (Lars de Jong Video’s) en de opdrachtgever (Ieder persoon/
bedrijf die met Lars de Jong Video’s een overeenkomst sluit).

Een offerte is niet meer geldig na 2 weken vanaf offertedatum.

In een voorstel is geen rekening gehouden met een eventuele vertaling en/of 
ondertiteling, tenzij anders aagegeven.

Niet inbegrepen zijn de kosten voor het vervaardigen van (extra) verdere reclame-
invulling, stockvideo, stocksound, visagie, kleding, decor, etc (tenzij anders aagegeven). 
Desgewenst kan hiervoor in overleg een aansluitende offerte worden opgesteld.

Wij gaan uit van 1 ‘correctie-ronde’, latere correcties worden doorberekend.

Voor werkzaamheden waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. 
opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging 
beschouwd.

Helft van totaalbedrag wordt in de week na akkoord overgemaakt. Rest van de betaling 
volgt binnen 2 weken na ontvangst van laatste (deel)factuur.

Behoudens het hierna bepaalde komt de overeenkomst eerst tot stand na schriftelijke 
of een bevestiging via de mail van aanvaarding van de opdracht.

Wij gaan er van uit dat een vooraf te kiezen contactpersoon als projectleider en 
eindbeslissingsnemer optreedt binnen een project. Bij een andere projectstructuur zijn 
wij genoodzaakt eventuele ontstane extra kosten in rekening te brengen.

De door opdrachtnemer bij de offerte verstrekte gegevens, ideeën, voorgestelde 
uitwerkingen, schema’s, calculaties, enzovoorts, blijven het eigendom van ‘Lars de 
Jong Video’s’ en zijn, voor zover van toepassing, auteursrechterlijk beschermd. De 
opdrachtgever is niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken.

De opdrachtgever kan het door Lars de Jong Video’s geleverde product alleen voor een 
andere productie of nieuw project gebruiken na financiële compensatie, die in overleg 
met Lars de Jong Video’s vastgesteld dient te worden.

Geschoten materiaal blijft eigendom van Lars de Jong Video’s. Exclusief gebruik is 
eventueel af te kopen.

Lars de Jong Video’s behoudt zich het recht voor de door zijn gemaakte producties te 
gebruiken als promotiemateriaal voor eigen doeleinde.

Tekstwijzigingen achteraf in interviews en voice-overs worden doorberekend.
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Bij ziekte van opdrachtnemer op een filmopnamedag van een eenmalig 
evenement (bijvoorbeeld een bruiloft/open dag) zal de overeenkomst worden 
ontbonden. Eventueel gedane voorschotten aan opdrachtnemer worden binnen 
14 dagen teruggestort. De opdrachtgever kan bij ziekte van de videograaf geen 
schadevergoeding eisen.

Technische apparatuur kan kapot gaan of in gebreke blijken te zijn geweest tijdens 
de draaidag. Bij defecte apparatuur kan de opdrachtgever geen schadevergoeding 
van opdrachtnemer eisen.

Lars de Jong Video’s verzamelt persoonsgegevens in de vorm NAW gegevens en 
digitale gegevens zoals website en e-mail adres. Deze persoonsgegevens zijn van 
personen/bedrijven die Lars de Jong Video’s benaderen. Dit is noodzakelijk voor de 
uitvoering van een mogelijke overeenkomst. Hierbij kunt u denken aan het opstellen 
en versturen van een offerte of factuur.

Persoonsgegevens worden niet verder verspreidt aan derden. Uitzondering hierop 
zijn de facturen die worden gedeeld met een accountantskantoor die namens Lars 
de Jong Video’s de administratie uitvoert.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Lars de Jong Video’s 
heeft (net zoals elk bedrijf) wel een fiscale bewaarplicht van 7 jaar. Hierdoor zijn we 
genoodzaakt om o.a. facturen minimaal 7 jaar te bewaren.

Lars de Jong Video’s vindt privacy, beveiliging en transparantie belangrijk. Graag 
willen wij u informeren over de genomen maatregelen om persoonsgegevens te 
beschermen. Tegelijk biedt dit handvatten voor u om de juiste inschatting te maken 
of deze maatregelen voldoende zijn voor het soort gegevens dat je door ons wil 
laten verwerken.

 - Wij maken gebruik van wachtwoorden op de laptops e.d.
 - De website is voorzien van HyperText Transfer Protocol Secur (HTTPS)
 - Wij dragen er zorg voor dat de software die we gebruiken up-to-date is
 - Regelmatig wordt apparatuur gecontroleerd op virussen e.d.
 - Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met de webhosting

Heeft u vragen/opmerkingen, dan kunt u altijd contact opnemen met Lars de Jong 
Video’s doormiddel van het contactformulier op de website, via 
info@larsdejongvideos.nl of telefonisch: 06 214 26 991

Ziekte/overmacht

Verwerking gegevens:

Beveiligingsbeleid

Bij gebruik gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.
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