
  
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLICKFÄNGER V.O.F.  
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 67733972 

 

Definities 

● Aw: Auteurswet 1912 
● Blickfänger V.O.F.; de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. 
● Creatieve(n): de maker, fotograaf, regisseur, animator, etc. welke als derde door Blickfänger wordt ingeschakeld bij de uitvoering van 
een opdracht. 
● Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. 
● Fotografisch(e) werk(en): fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, 
welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. 
● Filmwerk(en): filmwerken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 10 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde 
filmwerken op één lijn kunnen worden gesteld. 
● Werk(en): Fotografische werken, Filmwerken danwel andere werken in de zin van art. 10 Aw. 
● Beelddrager: de drager waarop een Werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, 
CDrom, DVD of usb stick. 
● Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw. 
 
 
Artikel 1 - Toepasselijkheid 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen  inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en 
mondelinge of schriftelijke overeenkomsten  tussen Blickfänger en haar opdrachtgevers (klanten) en tussen Blickfänger en 
Creatieven. 
2. Niet alleen Blickfänger, maar ook alle personen – zowel diegenen verbonden aan Blickfänger als derden – die bij de uitvoering van 
een opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld (zoals Creatieven), kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. 
3. De toepasselijkheid van enige andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
4. Ingeval van discrepantie tussen deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst, geldt op dat punt het bepaalde in de 
overeenkomst. 
 
Artikel 2 - De offerte 
1. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Een (samengestelde) offerte verplicht niet tot 
levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. 
2. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Blickfänger of schriftelijke 
aanvaarding van de door de Wederpartij verstrekte opdracht door Blickfänger. 
 
Artikel 3 - De opdracht 
1. Blickfänger zal zich naar beste kunnen inspannen en de werkzaamheden met zorg uitvoeren overeenkomstig de met de 
Wederpartij overeengekomen afspraken. 
2. Blickfänger houdt de Wederpartij op de hoogte van de ontwikkelingen, voortgang en wijzigingen inzake de opdracht. De 
Wederpartij is verplicht Blickfänger direct te informeren over feiten en omstandigheden  en alle gegevens te verstrekken  die voor de 
uitvoering van de opdracht van belang 

3. Blickfänger heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief 
inzicht uit te voeren. 
4. Blickfänger en de Wederpartij kunnen schriftelijk met elkaar overeenkomen dat de opdracht in verschillende fasen wordt 
geoffreerd en uitgevoerd en dat iedere reeds uitgevoerde fase (steeds) afzonderlijk wordt gefactureerd. 
5. Blickfänger staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan Blickfänger verstrekte gegevens en aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik van de verstrekte gegevens. 
6. Artikel 7:407 lid 2 – dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen – 
wordt uitgesloten. 
7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Blickfänger volledig vrij in de keuze van derden en toeleveranciers met wie zij 
werken om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, zoals maar niet beperkt tot: editors, regisseurs, geluidsmannen, 
cameramannen, modellen en stylisten. 
 
 



  
 

Artikel 4 - Wijziging en annulering van de opdracht 
1. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het nodig is deze te wijzigen of aan te vullen om tot het gewenste 
resultaat te komen, zullen partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Bij zulke wijzigingen in de overeenkomst is 
Blickfänger gerechtigd een nieuwe offerte op te stellen met een aangepaste prijs en/of leveringsdatum. Wijzigingen in de opdracht 
door de Wederpartij om welke reden dan ook komen ten allen tijde voor rekening van de Wederpartij. 
2. Indien aannemelijk is dat Blickfänger hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk 
waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking. 
3. In geval van annulering van een opdracht door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, is deze de 
betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede de betaling van de reeds gemaakte (productie)kosten, 
kosten van ingeschakelde derden en de betaling van de overige overeengekomen werkzaamheden op basis van het door Blickfänger 
gestelde dagtarief. 
 
Artikel 5 - Prijzen 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het honorarium van Blickfänger niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van 
de werkzaamheden. 
2. Alle prijzen zijn exclusief BTW. 
3. Blickfänger kan naast zijn honorarium ook kosten in rekening brengen die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn, 
zoals transportkosten, reiskosten, kosten van vergunningen, kosten van locatiehuur en andere onkosten.  
4. Bij een tussentijdse wijziging in de kosten, bijvoorbeeld ingevolge een wettelijke verplichting of een stijging in de prijs van lonen of 
ingeschakelde derden of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzien waren, is Blickfänger 
gerechtigd het overeengekomen honorarium aan te passen. De Wederpartij heeft in dat geval het recht de overeenkomst te 
ontbinden indien sprake is van een verhoging van het honorarium van meer dan 10%. 

Artikel 6 - Levering en klachten 
1. Door Blickfänger opgegeven levertijden zijn vastgesteld op grond van de omstandigheden die hem bij het aangaan van de 
overeenkomst bekend waren en zijn niet als fatale termijn te beschouwen. Blickfänger is verplicht om, zodra duidelijk wordt dat tijdige 
levering niet mogelijk is, de Wederpartij onverwijld op de hoogte te stellen. 
2. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan Blickfänger verlangen dat de resultaten van een fase eerst 
door de Wederpartij schriftelijk worden goedgekeurd en de betreffende betaling wordt voldaan, voordat Blickfänger de 
werkzaamheden voor de volgende fase zal starten. 
3. Na afronding van een (fase van een) opdracht is de Wederpartij gehouden de resultaten zorgvuldig te controleren. Klachten over het 
geleverde Werk dienen schriftelijk binnen 10 werkdagen na oplevering van het Werk te worden medegedeeld. Een klacht ontslaat de 
Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting. Na een klacht treden partijen in overleg en bij een gegronde klacht is Blickfänger 
gehouden het Werk binnen een redelijke termijn te verbeteren danwel een prijsvermindering te verlenen. 

Artikel 7 - Licenties 
1. Toestemming voor Gebruik van een Werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van 
een licentie zoals die naar aard en omvang door Blickfänger is omschreven in de offerte, overeenkomst of factuur. 
2. Indien omtrent de omvang van de licentie of het Gebruik niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot 
éénmalig Gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de 
overeenkomst conform het begrip van Blickfänger hebben bedoeld. 
3. Indien door Blickfänger toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas 
worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring. 
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoudt Blickfänger zich het recht voor de Werken te gebruiken voor eigen 
promotionele doeleinden en publicaties, waaronder maar niet beperkt tot: social media, promotiemateriaal, tijdschriftartikelen, 
visitekaartjes, website en webblog, advertenties. 

Artikel 8 - Intellectueel eigendom 
1. Het auteursrecht op de Werken welke zijn uitgevoerd door een Wederpartij berusten bij Blickfänger en/of de Creatieve. 
2. De Wederpartij die een Werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming 
van rechthebbenden, zoals geportretteerden. De Wederpartij vrijwaart Blickfänger van alle aanspraken van derden wegens 
beweerdelijke inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht. 
3. De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de 
fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht. 
4. Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt Blickfänger een vergoeding toe van tenminste 100% van de door 
Blickfänger gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade 
(waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten). 
5. In geval van enig gebruik van een Fotografisch werk op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het 
Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels. 



  
 

Artikel 9 - Inbreuk op auteursrecht 
1. Elk gebruik van een Werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Blickfänger en/of 
de Creatieve. 
2. Bij inbreuk komt Blickfänger en/of de Creatieve een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door hen gebruikelijk 
gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige 
geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

Artikel 10 - Naamsvermelding 
1. De naam van Blickfänger en de Creatieve dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het 
Werk in de publicatie te worden opgenomen. 
2. Bij nietnakoming van deze voorwaarde komt Blickfänger en/of de Creatieve een vergoeding toe van tenminste 100% van de door 
Blickfänger gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade 
(waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten). 
3. Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze 
gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Blickfänger en de Creatieve op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval 
van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata  zoals ze door 
Blickfänger tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt  behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, 
de IPTC, de XMP en de ICC standaards. 

Artikel 11 - Overmacht 
Blickfänger is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is door overmacht. Onder 
overmacht wordt in ieder geval begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, 
stroomonderbrekingen van langere duur, terrorismedreiging en transportbelemmeringen. 

Artikel 12 - Factuur en betaling 
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan 
opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of nadere ingebrekestelling vereist is) in verzuim is. 
2. In geval van verzuim is Wederpartij over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een vertragingsrente verschuldigd 
van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. 
3. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het niet betaalde gedeelte van de factuurbedragen 
(inclusief BTW). 
4. Indien Blickfänger haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig 
heeft gemaakt, is Wederpartij gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen 
de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en 
vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan. 
5. Deze vergoeding van kosten zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door Blickfänger is ingeroepen  tevens in het 
geval van een inbreuk op auteursrecht  respectievelijk door Blickfänger incasso maatregelen worden genomen, zonder dat enige 
nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door Wederpartij verschuldigd zijn. 
6. Geen enkel Gebruik van het Werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van 
Blickfänger nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet, geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke 
overeenkomst met Blickfänger dan ook. 

Artikel 13 - Opschorting en ontbinding 
1. Blickfänger is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst per direct te ontbinden indien: 

a. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 
b. Blickfänger na het sluiten van de overeenkomst informatie heeft verkregen op goede grond waarvan te vrezen is dat de 
Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 
c. de Wederpartij verkeert in staat van surseance van betaling of faillissement of enig beslag op een goed van hem wordt 
gelegd. 

2. Indien een geval genoemd in lid 1 zich voordoet zijn de vorderingen van Blickfänger op de Wederpartij direct opeisbaar. 

Artikel 14 - Vertrouwelijkheid 
De Wederpartij, Blickfänger, haar Creatieven en eventuele andere ingeschakelde derden zijn verplicht tot geheimhouding van alle 
informatie waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, danwel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs konden 
veronderstellen. 

Artikel 15 - Aansprakelijkheid Blickfänger 
1. Indien de uitvoering van een opdracht door Blickfänger leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot 



  
 

het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Blickfänger wordt 
uitbetaald. 
2. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 1 bedoelde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van 
Blickfänger beperkt tot bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte honorarium en in ieder geval 
beperkt tot maximaal éénmaal het honorarium over de verrichte werkzaamheden in het kader van de desbetreffende opdracht over 
de laatste zes maanden. 
3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of 
bewuste roekeloosheid aan de zijde van Blickfänger. 
4. Opdrachtgever vrijwaart Blickfänger voor alle aanspraken van derden terzake de uitvoering van de opdracht. 
5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van Blickfänger wordt mede bedongen ten behoeve van derden die voor 
uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld. 
6. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens Blickfänger vervallen door verloop van één jaar na de dag waarop 
Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

Artikel 16 - Elektronische communicatie 
1. De Wederpartij en Blickfänger zullen voor zover redelijkerwijs mogelijk zoveel mogelijk gebruik maken van het elektronisch leveren 
van het Werk en elektronische communicatie (email). 
2. Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie. 
3. Aan het gebruik van email en internet zijn echter risico’s verbonden, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, 
onderschepping, manipulatie en virussen. Blickfänger is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van 
email en/of internet. 
4. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van een Werk of een email zijn de datauittreksels uit de computersystemen 
van Blickfänger bepalend. 

Artikel 17 -  Rechtskeuze en bevoegde rechter 
1. Op de rechtsverhouding tussen Blickfänger en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. 
2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Blickfänger gevestigd is. 
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