Algemene Voorwaarden Eva Mulder, opdrachtnemer, van toepassing op de
overeenkomsten met alle omroepen, productiehuizen, facilitaire bedrijven, theater- en
muziekgezelschappen (hierna te noemen de opdrachtgever)

WERKZAAMHEDEN

Autocue bouwen en bedienen t.b.v. opnamen, uitzending, congressen, voorstellingen en
concerten, voor presentatoren, artiesten, politici, en andere sprekers uit beroeps- en
bedrijfsleven. Het daartoe draaiklaar maken, wijzigen, opmaken en draaien van
aangeleverde teksten, in samenspraak met redactie en/of regie, betreﬀende sprekers,
scriptschrijvers, scenaristen, communicatiemedewerkers en bandleiders/dirigenten.
Werkzaamheden kunnen op alle mogelijke locaties plaatsvinden.

BEVESTIGING

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of per email te worden bevestigd,
met kennisgeving van de aard van de opdracht, een callsheet, en contactgegevens van
locatie/klant, en factuuradres van de opdrachtgever.

STANDPLAATS

Indien er voor een opdracht apparatuur moet worden gehaald bij uitgifte of uit een opslag,
en op locatie opgebouwd, dan geldt als standplaats de locatie van de opslag of uitgifte.
Indien er niet gebouwd hoeft te worden, is de standplaats Bussum.

WERKTIJDEN

De werktijden zoals die in uren op de factuur terug te vinden zijn, betreﬀen de uren vanaf
het verlaten van de standplaats, opslag of uitgifte en het terugkeren aldaar na de
opdracht.
De uren worden naar boven afgerond, tenzij het laatste uur minder dan 15 minuten duurde.
Indien een opdracht vroeger aﬂoopt dan vooraf gecommuniceerd, dan geldt de vooraf
opgegeven eindtijd.

TARIEVEN

Op aanvraag. Op feestdagen wordt het tarief met 50% verhoogd. Hieronder vallen
nieuwjaarsdag, de beide paasdagen, koninginnedag, bevrijdingsdag, hemelvaartsdag, de
beide pinksterdagen, sinterklaasavond vanaf 17.00, kerstavond vanaf 17.00, de beide
kerstdagen, en oudejaarsavond vanaf 17.00 uur.

KORTING

Indien opdrachtgever meerdere opdrachten/draaidagen binnen een bepaald tijdsbestek
wil aanbieden, kan over de prijs onderhandeld worden. Deze opdrachten dienen dan wel
in één keer te worden besproken, en staan vanaf dat moment ook vast. In geval van
annulering geldt de annuleringsregeling zoals hieronder beschreven, voor de gehele
periode.

SEJOUR

Voor opdrachten waarbij op lokatie niets anders dan koﬃe aanwezig is, maar die wel over
ontbijt/lunch/avondeten heengaan, wordt een sejour berekend van 3,00 per uur, over de
gehele duur van de opdracht.

REISKOSTEN

Op aanvraag, per kilometer op basis van de berekeningen van Routenet.nl., met inbegrip
van de kilometers van en naar de standplaats. Indien er signiﬁcante omleidingen op de
route zijn of een locatie niet te vinden is met een gangbaar navigatiesysteem, dan gelden
de werkelijk gereden kilometers volgens de teller.

APPARATUUR

Indien operator en/of opdrachtgever niet beschikt over de benodigde apparatuur, kan die
evt. extern worden ingehuurd. Let wel: deze kosten komen bovenop de bovenstaande
tarieven.

ANNULERING

Door opdrachtgever:
Opdrachten die tussen de 48 tot 24 uur van tevoren worden gecanceld, worden voor 75%
in rekening gebracht. Binnen 24 uur voorafgaand aan de opdracht, wordt het volledige
bedrag in rekening gebracht, met de tijden zoals die zijn opgegeven. Indien er door de
opdrachtgever op dezelfde dag van de gecancelde opdracht vervangende
werkzaamheden worden aangeboden, worden die aangenomen en uitgevoerd, mits de
beschikbaarheid van de opdrachtnemer dit toelaat. Daarbij wordt echter wel de
langstdurende opdracht in rekening gebracht.
Door opdrachtnemer:
in geval van ziekte of noodgevallen, zal opdrachtnemer passende vervanging verzorgen.
Door overmacht:
Indien tijdens de uitvoering van aangenomen werkzaamheden blijkt dat ten gevolge van
aan opdrachtnemer niet bekende omstandigheden, of niet aan schuld of nalatigheid van
opdrachtnemer te wijten omstandigheden, de uitvoering van de werkzaamheden niet
conform de opdracht of in het geheel niet meer mogelijk is, zal de opdracht worden
geannuleerd zonder dat opdrachtnemer tot enige vergoeding van schade of kosten aan
opdrachtgever gehouden is. In een dergelijk geval is de opdrachtgever gehouden de
betaling uit te voeren conform bovenstaande annuleringsregeling.

BETALING

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 28 dagen na factuurdatum. Indien na het
verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is
ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de
wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische
bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen,
komen ten laste van de opdrachtgever.

UITVOEREN VAN DE OPDRACHT

De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te
voeren, en te streven naar het beste resultaat. Opdrachtnemer verplicht zich tot
geheimhouding van de inhoudelijke strekking van de opdracht. Ook zal opdrachtnemer de
belangen van de opdrachtgever naar beste weten behartigen.
Eva Mulder staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 32152838

