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Algemene voorwaarden nandoe

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch 
niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter 
beschikkingstelling van visuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn 
verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten 
overeenkomsten, andere handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen. 
 
Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met 
dergelijke overeenkomsten, handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen.

Offerte
nandoe stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor 
projectvoorbereiding, opnames, editting, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. nandoe bepaalt 
deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele 
wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, 
bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen. Alle 
opgemaakte offertes zijn exclusief 21% BTW.

Aan een Offerte of kennismakingsgesprek zelf zijn geen kosten verbonden.

nandoe behoudt zich het recht voor een Opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie 
beschikbaar komt die de uitvoering voor haar onaanvaardbaar maken.
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Reis en verblijf
De eerste 25 kilometer vanaf Hengelo Gld worden er geen reiskosten in rekening gebracht. Alle reis- en 
verblijfskosten buiten deze 25 kilometer worden gezien als additionele kosten en worden niet meegenomen in 
de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. nandoe hanteert een vergoeding van € 0,19 (excl. 
BTW) per gereden km.

Muziek
De klant is zelf verantwoordelijk voor de publicatiekosten, kosten die gemaakt worden wanneer een video (met 
muziekgebruik) wordt gepubliceerd op bijvoorbeeld; beurzen, internet, openbare ruimten, etc.

Voice-over
Bij sommige producties kan gebruik worden gemaakt van één of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken 
stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de 
eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

Uitvoering
nandoe zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed 
vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt.

Fotografie en film zijn een kwestie van creativiteit en persoonlijke smaak. Aanvaarding van de Opdracht 
betekent dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de door nandoe gehanteerde stijl. nandoe kan een globale 
beeldoptimalisatie toepassen op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede, doch is daartoe niet verplicht. 
Uitgebreide nabewerking vindt enkel na overleg met De nandoe plaats en kan extra kosten met zich meebrengen.

Auteursrecht
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht 
ontwikkelde Werken berust bij nandoe.

nandoe houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, 
waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, 
in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, voor zover daarmee de Opdrachtgever geen directe 
concurrentie aangedaan wordt of redelijkerwijs te veronderstellen is dat de Opdrachtgever hiervan geen schade 
ondervindt (bijvoorbeeld bij Eventregistraties, interne vertrouwelijke beelden e.d.).



  De creatieve studio voor visuele communicatie.

pagina 3 van 4

De klant geeft nandoe toestemming om zijn naam en het promotiemateriaal, zoals foto’s en videomateriaal, te 
gebruiken voor promotie doeleinden. Het promotiemateriaal kan gebruikt worden voor promotie doeleinden zoals 
referentie op website, een blog, beursmateriaal, etc. Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve 
van promotie van nandoe.

Portretrecht
De Opdrachtgever/geportretteerde geeft door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden toestemming aan 
nandoe om zijn/haar foto’s te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, 
doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, 
beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.

Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de Overeenkomst bij nandoe schriftelijk 
bekend gemaakt te worden.

Geheimhouding
nandoe verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de Opdrachtgever die zij in het kader van 
de Opdracht heeft gekregen, waarvan zij weet of redelijkerwijs vermoed dat deze vertrouwelijk zijn. Deze 
geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de Opdracht. Foto’s en/of videobeelden zelf of delen ervan 
kunnen door nandoe gebruikt worden voor eigen promotie, tenzij de foto’s en/of video’s voor de Opdrachtgever 
een exclusief karakter hebben zoals voor bijvoorbeeld bij eigen online (video)programma’s van de Opdrachtgever 
of puur intern gebruik.

Overmacht
Soms is er sprake van overmacht, door bijvoorbeeld ziekte. Dat ontslaat nandoe van de plicht tot het nakomen 
van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de Opdrachtgever enig recht 
op vergoeding van kosten of schaden kan doen gelden. Natuurlijk zal nandoe de Opdrachtgever meteen op 
de hoogte stellen en in alle redelijkheid alles in het werk stellen om in dat geval een vervanger te regelen van 
vergelijkbare professionaliteit. De Opdrachtgever heeft de verplichting om van nandoe, indien een deel van de 
Opdracht reeds wel is uitgevoerd, het uitgevoerde deel van de Opdracht af te nemen en te betalen, tenzij het 
uitgevoerde deel geen zelfstandige waarde heeft.

Betalingscondities
Het offertebedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 30 dagen na de factuurdatum, 
tenzij schriftelijk tussen klant en nandoe anders is overeengekomen.
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Aansprakelijkheid
Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling 
van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor 
gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade 
daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde 
of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, 
of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle 
aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor 
zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening 
van de koper komen.


