
Algemene	  Voorwaarden	  

Algemene	  bepalingen	  

1. Alle	  op	  de	  website	  genoemde	  prijzen	  zijn	  onder	  voorbehoud	  en	  kunnen	  afwijken	  op	  basis	  
van	  de	  te	  leveren	  dienst	  aan	  de	  klant.	  

2. Studentfilm.nl	  behoudt	  zich	  het	  recht	  voor	  een	  opdracht	  te	  weigeren	  of	  af	  te	  breken	  als	  zich	  
daar	  reden	  toe	  doet.	  

3. Betalingen	  van	  klanten	  geschieden	  als	  volgt:	  €100	  als	  aanbetaling	  en	  definitieve	  boeking	  
vooraf,	  de	  rest	  achteraf	  nadat	  de	  video	  is	  geleverd.	  

4. Ondanks	  dat	  de	  Algemene	  Voorwaarden	  met	  zorg	  zijn	  opgesteld,	  zijn	  deze	  onder	  
voorbehoud	  van	  typfouten	  en/of	  eventuele	  tekortkomingen	  of	  wijzigingen.	  

5. Studentfilm	  mag	  de	  Algemene	  Voorwaarden	  ten	  alle	  tijden	  aanpassen	  zonder	  de	  klant	  
daarvan	  op	  de	  hoogte	  te	  stellen.	  

6. Bij	  het	  aangaan	  van	  een	  opdracht	  door	  de	  klant,	  dient	  deze	  de	  Algemene	  Voorwaarden	  te	  
hebben	  gelezen	  en	  akkoord	  mee	  zijn	  gegaan.	  

7. Een	  opgestelde	  offerte	  is	  een	  prijsindicatie.	  De	  werkelijke	  prijs	  kan	  enigszins	  afwijken	  als	  
daarvoor	  een	  redelijke	  aanleiding	  is.	  

	  
Filmopnamen	  
	  

1. Wanneer	  Studentfilm	  op	  locatie	  komt	  filmen	  is	  de	  klant	  verantwoordelijk	  voor	  de	  gebruikte	  
apparatuur	  en	  welzijn	  van	  de	  medewerkers	  van	  Studentfilm.	  Veiligheid	  moet	  ten	  alle	  tijden	  
gewaarborgd	  zijn.	  

2. Wanneer	  er	  apparatuur	  beschadigd	  of	  defect	  raakt,	  als	  direct	  gevolg	  van	  de	  omstandigheden	  
van	  de	  locatie,	  de	  gasten	  of	  bezoekers,	  behoudt	  Studentfilm	  zich	  het	  recht	  voor	  de	  schade	  te	  
verhalen	  op	  de	  klant.	  

3. Wanneer	  Studentfilm	  op	  locatie	  komt	  filmen,	  worden	  er	  voorrijkosten	  in	  rekening	  gebracht	  
(€0,25	  per	  km).	  Studentfilm	  is	  gevestigd	  in	  de	  Oude	  Ebbingestraat	  66A	  te	  Groningen.	  

4. Wanneer	  de	  afgesproken	  tijden	  en	  omvang	  van	  een	  opdracht	  onvoorzien	  veranderd	  zijn,	  
behoudt	  Studentfilm	  zich	  het	  recht	  voor	  de	  prijs	  voor	  de	  opdracht	  aan	  te	  passen	  naar	  de	  
extra	  arbeidsuren	  ter	  compensatie.	  
	  

Montage	  
	  

1. Studentfilm	  is	  niet	  verantwoordelijk	  of	  aansprakelijk	  voor	  de	  inhoud	  van	  de	  gemonteerde	  
video’s	  en	  claimt	  geen	  eigenschap	  van	  eventueel	  gebruikte	  audio.	  

2. Studentfilm	  blijft	  de	  rechtmatige	  eigenaar	  van	  de	  video,	  de	  klant	  mag	  de	  video	  nooit	  zonder	  
overleg	  doorverkopen	  of	  overdragen	  aan	  een	  derde	  partij.	  

3. Studentfilm	  behoudt	  zich	  het	  recht	  voor	  alle	  gemonteerde	  video’s	  te	  plaatsen	  op	  de	  website,	  
dienend	  als	  voorbeeld	  op	  de	  portfolio	  en/of	  homepage	  pagina.	  
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