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Artikel

1: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, orderbevestigingen, facturen, etc.
Afwijkende afspraken zijn uitsluitend van toepassing indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.
Indien de wederpartij van MSD Productions van deze voorwaarden afwijkende algemene
voorwaarden gebruik maakt, dan gelden deze voorwaarden, waarbij partijen nu reeds vaststellen
dat naar deze voorwaarden het eerste werd verwezen en de wederpartij afstand doet van
toepasselijkheid van haar eigen voorwaarden.
Artikel

2: Offerte

Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, zowel wat betreft de prijsopgave, de toegezegde
details zoals gewicht, maat en kleur, vermeldingen in catalogi, prijslijsten, tekeningen, foto's e.d. en
binden ons pas als wij niet onverwijld na de aanvaarding het aanbod herroepen hebben.
Artikel

3: Prijzen

Alle prijzen zijn berekend in Nederlandse valuta (EURO) en zijn exclusief BTW, exclusief
verpakking, exclusief vracht en exclusief eventuele verzekeringskosten, tenzij op de
orderbevestiging uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien na drie maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst arbeidslonen, grondstoffen en/of valuta's gestegen zijn en/of
heffingen van overheidswege doorgevoerd zijn en deze stijgingen bij het sluiten van de
overeenkomst niet voorzienbaar waren, zijn wij gerechtigd de stijging door te berekenen.
Artikel

4: Levering

De op de orderbevestiging vermelde levertijd zal zoveel mogelijk worden nagekomen, doch geldt
als een richtlijn, daar ook wij afhankelijk zijn van levering van derden. De genoemde
leveringstermijn is derhalve niet fataal en de wederpartij heeft pas enige actiebevoegdheid nadat zij
ons na het verstrijken van de op de orderbevestiging vermelde levertijd in gebreke heeft gesteld
om te leveren binnen een redelijke termijn.
Levering kan plaatsvinden doordat de wederpartij de roerende zaken op ons bedrijf komt afhalen,
danwel doordat wij de roerende zaken bij de wederpartij bezorgen. Indien wij de roerende zaken
bezorgen, dient de wederpartij te zorgen dat de plaats waar bezorgd moet worden goed
bereikbaar is en op de meest eenvoudige wijze gelost kan worden.
Vanaf het moment dat de zaken zich bevinden onder de wederpartij, komen deze zaken voor zijn
rekening en risico en dient de wederpartij zich daar zonodig voor te verzekeren, ook al rust er
nog een eigendomsvoorbehoud op. Indien er gerede twijfel bestaat dat de wederpartij tijdig
(gehele) betaling zal verrichten, zijn wij bevoegd de levering op te schorten, totdat zekerheid
omtrent de betaling is verschaft. De kosten van deze opslag komen geheel voor rekening van de
wederpartij. De kosten van verpakking en verzending komen voor rekening van de wederpartij,
evenals de vervoerskosten, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken.

Artikel

5: Overmacht

Indien wij niet kunnen presteren tengevolge van een ons niet toe te rekenen omstandigheid,
hebben wij het recht oftewel ontbinding van deze overeenkomst in te roepen zonder dat wij
jegens de wederpartij schadeplichtig zijn, danwel aan de wederpartij aan te zeggen dat wij alsnog
de overeenkomst nakomen, zij het onder andere voorwaarden, in welk geval de wederpartij een
maand de tijd heeft de nieuwe voorwaarden te weigeren en de oorspronkelijke overeenkomst te
ontbinden zonder dat wij schadeplichtig worden. Ook bij overmacht - nadat wij reeds gedeeltelijk
geleverd hebben - geldt het bovenstaande voor het restant van het overeengekomene.
Als overmacht worden in ieder geval beschouwd de navolgende gebeurtenissen: oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking,
bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheids & en dash;maatregelen,
defecten aan machinerieën/apparatuur, storingen in levering van energie, alles zowel in het bedrijf
van ons als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk
moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer.
Artikel

6: Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schaden, interesten e.d. welke mochten ontstaan als gevolg
van daden en/of nalatigheden van de wederpartij, diens ondergeschikten, danwel personen die
door of vanwege hem te werk zijn gesteld, welke gevolgen hebben voor de door ons geleverde
producten.
Artikel

7: Eigendom. (beeld en geluid rechten)

Alle door MSD Productions geleverde zaken blijven ons volledig eigendom, tenzij anders vermeld.
Zowel de beeld als de muziekrechten blijven eigendom van MSD Productions.
Wij verkopen alleen het gebruikersrecht van de radio of tv commercial of andere productie voor
een bepaalde periode.
De periode voor het gebruik van ieder product (muziek, audio, beeldproductie, radio of tv
commercial) is voor maximaal een jaar en voor een daarvoor afgesproken specifieke multimedia
bestemming (b.v. radio- of tv-zender)
Mocht na deze periode de wederpartij besluiten opnieuw tot uitzending over te gaan of op een
andere wijze gebruik van ons product te maken, dan brengen wij hiervoor minimaal 50% voor
hergebruik per jaar in rekening brengen, tenzij wij met de wederpartij op de orderbevestiging een
andere regeling zijn overeengekomen.
Deze prijs is afhankelijk de wijze van gebruik en de tijdsduur op de zender. (luister, kijkdichtheid
etc)Bij niet-betaling door de wederpartij hebben wij, na aangetekende sommatie om alsnog binnen
een week aan alle financiële verplichtingen te voldoen het recht het beeld- of geluidsmateriaal terug
te halen bij de wederpartij, die ons daartoe in de gelegenheid moet stellen op straffe van een
dwangsom van € 150,= voor iedere dag dat de wederpartij weigert deze materialen aan ons te
overhandigen.
Alleen MSD is gerechtigd kopieën van producties te maken en te leveren aan de wederpartij.

Artikel

8: Betaling

Betaling geschiedt op rekening en dient te geschieden binnen dertig dagen na levering, tenzij wij op
de orderbevestiging een andere regeling zijn overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de
wederpartij vanaf dertig dagen na levering 1% rente per maand verschuldigd indien dit meer is dan
de wettelijk rente en indien dit minder is dan de wettelijke rente, de wettelijke rente zelf. Indien
betaling na afloop van de overeengekomen betalingstermijn niet verricht is, zijn vanaf dat moment
alle redelijke buitengerechtelijke kosten gemaakt door onszelf of door derden voor ons gemaakt,
voor rekening van de wederpartij. Bij inschakeling van een advocaat worden die
buitengerechtelijke incassokosten redelijk geacht die berekend zijn conform het alsdan geldend
incassotarief, onderdeel uitmakend van het declaratietarief voor advocaten, vermeerderd met
verschotten zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, een en ander geheel
zoals de desbetreffende advocaat het bij ons in rekening brengt, een en ander met een minimum
van € 150,= aan honorarium exclusief BTW per geval. Bij te late betaling strekt de betaling in
eerste plaats tot mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en dan van de
hoofdsom en de lopende rente.

Artikel

9: Aangeleverde zaken

Indien wij zaken van de wederpartij, met name Pre-masters, CDR's, Studiomasters (DAT of Tape),
Mastercassettes, CD en Diskettes, dienen te bewerken of verwerken, dan dient de wederpartij
vóór afgifte hiervan aan ons een gave kopie gemaakt te hebben en onder zich te houden tot
algehele levering door ons met volledige tevredenheid van de wederpartij, zodat bij beschadiging
van de aangeleverde zaak dit geen consequenties voor ons heeft, of de beschadiging nu voor of na
afgifte aan ons is opgetreden en of die beschadiging nu door de wederpartij, door ons of door een
van beiden ingeschakelde derden is veroorzaakt. Nalaten van deze verplichting door de
wederpartij, heeft als gevolg dat eventuele schade, kosten of interesten niet op ons verhaald
kunnen worden. Partijen stellen vast dat het gebruikelijk is dat wij aangeleverde vorenvermelde
ontwerpen vóór vermenigvuldiging slechts zeer globaal controleren en dat wij derhalve niet
aansprakelijk zijn voor de financiële gevolgen van beschadigingen en/of afwijkingen aan de
ontwerpen, welke door ons niet geconstateerd zijn en welke na vermenigvuldiging blijken.
Artikel

10: Reclames

De wederpartij is verplicht door ons aangeleverde ontwerpen van welke aard dan ook,
aangeleverd op Pre-master, CDR, Studiomaster (DAT of tape), Mastercassette, CD of Diskette of
in welke andere vorm dan ook, bijzonder zorgvuldig te controleren alvorens tot vermenigvuldiging
over te gaan. Indien de wederpartij als gevolg van deze controle klachten heeft, dient zij deze
binnen bekwame tijd nadat zij deze ontdekt heeft of redelijkerwijs had kunnen ontdekken aan ons
kenbaar te maken, derhalve niet aan tussenpersonen, wederverkopers, vertegenwoordigers, e.d.
De kosten van een eventuele vermenigvuldiging van de ontwerpen zonder vorenvermelde
bijzonder zorgvuldige controle door de wederpartij of zonder ons in de gelegenheid gesteld te
hebben eventuele klachten voor vermenigvuldiging op te lossen, komen uitsluitend voor rekening
van de wederpartij. Tenzij bijzondere omstandigheden wordt als bekwame termijn om klachten in
te dienen beschouwd een termijn van twee maanden nadat de wederpartij de klacht heeft ontdekt
of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel

11 : Huur apparatuur

De wederpartij zal bij huur van onze apparatuur de gehuurde apparaten in dezelfde staat
terugbrengen zoals deze is meegenomen. De wederpartij is volledig aansprakelijk voor schade
aangebracht tijdens de huurtijd. De wederpartij is verplicht tijdens de huurperiode de apparatuur
te verzekeren tegen diefstal en schade tenzij partijen hiervan schriftelijk hebben afgeweken.
Artikel

12: Geheimhouding

Indien de wederpartij als gevolg van leveringen kennis neemt van vertrouwelijke, geheime
informatie over ons, dient de wederpartij strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen en is de
wederpartij volledig schadeplichtig bij schending hiervan.
Artikel

13: Kosten anders dan bij wanbetaling

Indien zijdens ons buitengerechtelijke kosten dienen te worden gemaakt ter juiste nakoming van
deze overeenkomst door de wederpartij, anders dan bij wanbetaling van de overeengekomen som,
kunnen wij alle redelijke buitengerechtelijke kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
Artikel

14: Toepasselijk Recht

Op deze overeenkomst is uitdrukkelijk Nederlands Recht van toepassing.
Artikel

15: Geschillenregeling

Indien beide partijen dat wensen, kunnen zij bij geschillen besluiten de kwestie aan een adviseur
voor te leggen, die in de vorm van een niet voor hoger beroep vatbaar bindend advies zal beslissen
naar redelijkheid en billijkheid op kosten van de grotendeels in het ongelijk gestelde partij. Partijen
kunnen, als zij dat wensen, voordat zij de adviseur benaderen een partijdeskundige inschakelen,
wiens rapportage mede aan het oordeel van de adviseur kan worden voorgelegd. Indien partijen
procedureregels wensen voor de adviseur, zal van toepassing zijn het reglement van het
Nederlands Arbitrage Instituut.

