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ALGEMENE BEPALINGEN bij overeenkomst van opdracht MESSERCOLA DRAMA. Deze Algemene bepalingen zijn van toepassingen op alle aan
Messercola Holding gerelateerde B.V.’s, ondernemingen en handelsnamen.
Artikel 1 Definities
In de onderhavige overeenkomst en Algemene Bepalingen wordt verstaan onder:
a. de “Producent” - De wederpartij van de Opdrachtnemer, zoals vermeld in de onderhavige overeenkomst;
b. de “Opdrachtnemer” - de wederpartij van de Producent bij de onderhavige overeenkomst;
c. de “Serie” - de (televisie)serie vermeld op de overeenkomst dan wel afleveringen of onderdelen daarvan;
d. de “Bijdrage” - alle door de Opdrachtnemer geleverde prestaties (en resultaten daarvan) in het kader van de totstandkoming van de Serie.
e. de “Vergoeding” - de vergoeding die de Producent conform onderhavige overeenkomst aan de Opdrachtnemer verschuldigd is.
Artikel 2 Duur overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde vastgestelde periode en eindigt op de in de overeenkomst aangegeven datum, behoudens de bepalingen die
naar hun aard de strekking hebben van kracht te blijven na de uitvoering van de overeenkomst. Bovendien is voor partijen duidelijk dat de duur van de
overeenkomst gekoppeld zal zijn aan de productieopdracht van de Serie door de Producent ten behoeve van haar opdrachtgever(s). Indien de productie van de Serie
(voortijdig) eindigt, om welke reden dan ook, zal deze overeenkomst eveneens eindigen zonder dat de Producent tot enige (schade)vergoeding gehouden is, op het
moment dat de productie van de resterende afleveringen van de Serie die nog voor uitzending in aanmerking komen is afgerond.
Artikel 3 Beschikbaarheid/Verhindering
1. Het aantal werkdagen, alsmede de plaats en tijden, zullen door beide Partijen in goed overleg worden bepaald. Opdrachtnemer is in beginsel gerechtigd uren
zelf in te delen, uiteraard onder de voorwaarden dat de productie hier niet onder zal lijden.
2. In geval van repetitie(s) of opname(n) dient de Opdrachtnemer indien gewenst door Producent voor de aanvang op de aangegeven plaats en op de aangegeven
tijd aanwezig te zijn, of zoveel eerder als door de Producent wordt vastgesteld.
3. Indien de Opdrachtnemer door enigerlei oorzaak verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, dient de Opdrachtnemer de Producent
onverwijld hiervan op de hoogte te stellen.
4. Ingeval van verhindering, om welke reden dan ook (derhalve tevens bij ziekte), zal de Producent in het belang van de voortgang van de Serie of project
waarvoor de Opdrachtnemer is ingehuurd de Opdrachtnemer kunnen laten vervangen, eventueel ook na afloop van de verhindering.
5. De Vergoeding zal alsdan naar redelijkheid en in verhouding tot de geleverde werkzaamheden - zulks uitsluitend ter beoordeling van de Producent – kunnen
worden verminderd. Dit geldt tevens indien met de Opdrachtnemer een gegarandeerde Vergoeding is overeengekomen.
Artikel 4 Arbeidsongeschiktheid
1. Bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, ongeval of anderszins, is de Opdrachtnemer gehouden zulks onmiddellijk aan de Producent mee te delen. Dit zelfde
geldt indien de Opdrachtnemer weer in staat is de werkzaamheden te hervatten.
2. Indien de Producent hierom verzoekt zal de Opdrachtnemer een schriftelijke verklaring overleggen van zijn behandelend arts, waaruit blijkt dat hij niet in staat
is de werkzaamheden te verrichten.
3. De Producent is niet gehouden de Vergoeding te betalen ingeval van ziekte van de Opdrachtnemer.
Artikel 5 Eigendom zaken
1. Indien de Opdrachtnemer door ziekte, ongeval of anderszins verhinderd is de werkzaamheden te verrichten, is hij gehouden eventuele zaken die hem in verband
met de Serie in gebruik zijn gegeven op verzoek van de Producent onverwijld ter beschikking van de Producent te stellen.
2. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade veroorzaakt door eigen opzet of grove schuld, respectievelijk door opzet of schuld van
personen waarvoor de Opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gesteld, aan zaken die hem in bruikleen zijn gegeven.
3. Alle door de Producent ter beschikking gestelde goederen, zoals apparatuur, documentatie, uitgeschreven teksten en (muziek)dragers e.d. blijven eigendom van
de Producent en moeten op eerste verzoek worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de Opdrachtnemer gehouden is een bedrag, gelijk aan de
vervangingswaarde, te vergoeden aan de Producent alsmede de door de Producent geleden schade.
Artikel 6 Overdracht
1. Voor zover de Opdrachtnemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden krachtens deze overeenkomst enig bestaand of toekomstig recht van intellectuele en/of
industriële eigendom, waaronder begrepen auteursrechten en/of naburige rechten, welke ook, zou kunnen doen gelden, wordt hij geacht deze door aanvaarding van
onderhavige opdracht en overeenkomst geheel en onvoorwaardelijk te hebben overgedragen aan de Producent. Deze overdracht ziet op genoemde rechten in de
meeste ruime vorm, wereldwijd, in tijd onbeperkt, exclusief en voor welke toepassing door de Producent dan ook. De Opdrachtnemer verplicht zich desverzocht
zijn medewerking te verlenen aan datgene wat eventueel nog verricht moet worden teneinde voorbedoelde overdracht te vervolmaken. De Producent heeft derhalve
het exclusieve recht de Bijdrage van de Opdrachtnemer wereldwijd, in de ruimste zin des woords, te exploiteren, openbaar te maken, te bewerken en te
verveelvoudigen op welke wijze heden of in de toekomst ook bekend, via alle huidige en mogelijk nieuwe en toekomstige exploitatievormen, platform- dienst- en
techniekonafhankelijk, zulks uitsluitend ter beoordeling van de Producent.
2. De vergoeding voor overdracht en exploitatie als bedoeld in deze overeenkomst wordt geacht te zijn begrepen in de Vergoeding die partijen zijn
overeengekomen voor de werkzaamheden van de Opdrachtnemer zoals genoemd in deze overeenkomst. Deze Vergoeding omvat tevens de billijke vergoeding
genoemd in artikel 45d Auteurswet, voor iedere huidige en toekomstige wijze van exploitatie, al dan niet voorzienbaar ten tijde van het aangaan van deze
Overeenkomst. De Opdrachtnemer heeft geen recht op aanvullende vergoedingen, behoudens voor zover expliciet genoemd in deze Algemene Bepalingen of de
overeenkomst.
3. De Opdrachtnemer doet hierbij, althans voor zover wettelijk mogelijk, afstand van de rechten genoemd in artikel 5 lid 1 onder a, b en c van de Wet op de
Naburige Rechten, alsmede van de rechten genoemd in de artikelen 25 lid 1 onder a, b en c en 45e van de Auteurswet.
4. De in dit artikel omschreven overdracht van rechten laat eventuele vergoedingsaanspraken voor de Opdrachtnemer die rechtstreeks voortvloeien uit wettelijke
verplichtingen, zoals de aanspraken op de leenrecht- en thuiskopievergoedingen onverlet, met uitzondering van de billijke vergoeding (zie hierboven). De
Opdrachtnemer vrijwaart de Producent tegen directe en indirecte aanspraken van derden, waaronder collectieve rechtenorganisaties, op nadere vergoedingen voor
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de exploitatie van werken en producties van de Producent en zal de Producent schadeloos stellen ingeval deze desondanks direct of indirect
geconfronteerd wordt met dergelijke aanspraken.
5. De Opdrachtnemer gaat onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat de beslissing omtrent het geheel, gedeeltelijk of niet exploiteren van zijn Bijdrage en de Serie
berust bij de Producent.
6. De Producent behoudt zich het recht voor wijzigingen in de Bijdrage van de Opdrachtnemer aan te brengen dan wel de benaming van de Bijdrage te wijzigen,
zowel wat betreft de inhoud als de vorm, indien deze naar het oordeel van de Producent niet voldoet aan algemene of aan bijzondere door de Producent te stellen
eisen.
7. De redactionele eindverantwoordelijkheid voor de uit te zenden Productie berust altijd bij de Producent. De Producent (Opdrachtgever) is als enige
beslissingsbevoegd in het nemen van inhoudelijke, artistieke, productionele, contractuele en financiële (eind)beslissingen.
8. De Producent is gerechtigd de aan haar toekomende en overgedragen rechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen danwel in licentie te verstrekken.
Artikel 7 Beëindiging overeenkomst
1. De Producent is conform artikel 7:408 BW te allen tijde gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Onverminderd het voorgaande zal de Producent in ieder
geval met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst (tussentijds) beëindigen dan wel de Vergoeding geheel of gedeeltelijk
inhouden zonder dat de Producent tot enige schadevergoeding gehouden is, indien:
a. de Opdrachtnemer zijn verplichtingen, zoals genoemd in deze overeenkomst, niet, niet tijdig of niet voldoende nakomt of zijn bijdrage onvoldoende of van
onvoldoende kwaliteit is of als Opdrachtnemer op welke wijze dan ook een onprettige en onwerkbare sfeer creëert.
b. indien de medewerking van de Opdrachtnemer op artistieke gronden onacceptabel is, zulks uitsluitend ter beoordeling van de Producent.
c. de Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel indien de Opdrachtnemer middels een vennootschap
deze overeenkomst aangaat, deze vennootschap onvrijwillig wordt ontbonden.
d. er sprake is van een zodanige verandering van omstandigheden dat deze overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid behoort te eindigen.
2. Als wanprestatie van de Opdrachtnemer wordt in verband met de aard van de te verrichten werkzaamheden in ieder geval beschouwd: houding of gedrag van de
Opdrachtnemer welke duidelijk strijdig is met de goede geest en onderlinge verstandhouding binnen de Serie dan wel een nadelige invloed hebben op de correcte
uitvoering van de productiewerkzaamheden. Producent is in dit geval gerechtigd de werkzaamheden van de Opdrachtnemer door anderen te laten overnemen,
zonder gehouden te zijn nog verdere vergoedingen aan de Opdrachtnemer te betalen, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de Producent.
3. Onder wanprestatie wordt verder onder meer verstaan:
a. het zonder gegronde reden herhaald verzuimen van productiewerkzaamheden, waaronder mede begrepen repetities en/of opnamen;
b. het belemmeren van de voortgang van de Productie;
d. het verrichten van werkzaamheden onder invloed van alcohol, stimulerende en/of verdovende middelen anders dan door een arts voorgeschreven, of het in bezit
hebben van dergelijke zaken tijdens uitvoering van de werkzaamheden;
4. In het algemeen kan de Producent bij overtreding van de voor de Opdrachtnemer uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen de Opdrachtnemer in
gebreke stellen, waarna de Producent bij herhaling/voortduren van de overtreding, dan wel bij een volgende overtreding gerechtigd zal zijn deze overeenkomst al
dan niet met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige (schade)vergoeding.
Artikel 8 Overmacht
1. Indien de in deze overeenkomst bedoelde werkzaamheden niet kunnen plaatsvinden ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van partijen, zal
de Producent van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtnemer zijn ontheven zolang genoemde omstandigheden voortduren.
2. Onder de omstandigheden als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt onder meer begrepen iedere vorm van overmacht, zoals brand in de opnamestudio/
buitenlocatie of van het materiaal van de Serie, overheidsmaatregelen, politieke en andere beroeringen, werkstakingen, annulering of uitstel van de Serie of van
een programmaonderdeel door de desbetreffende omroep(en), transportmoeilijkheden, storingen in het bedrijf van leveranciers of andere schadeveroorzakende
gebeurtenissen, ten gevolge waarvan de werkzaamheden niet of bezwaarlijk kunnen doorgaan.
3. Ingeval van omstandigheden als bedoeld in dit artikel zal de Producent binnen 14 dagen na intreden hiervan aan de Opdrachtnemer kenbaar maken of, en zo ja,
per wanneer de werkzaamheden zullen worden hervat. Bij gebreke van hervatting van deze werkzaamheden binnen 30 dagen na het intreden van de eerder
bedoelde omstandigheden, is ieder der partijen gerechtigd deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot
enige schadevergoeding gehouden te zijn. De Opdrachtnemer heeft dan slechts recht op Vergoeding tot op het moment van intreden van de eerder bedoelde
omstandigheden.
4. Indien de opnamen tengevolge van omstandigheden, zoals omschreven in lid 1 of 2 wordt uitgesteld, dan heeft de Producent het recht na overleg met de
Opdrachtnemer een andere datum van opnamen van de Serie vast te stellen rekening houdend met de verplichtingen die de Opdrachtnemer op dat moment reeds is
aangegaan ten aanzien van werkzaamheden na de contractperiode. Hiervoor blijven de wederzijdse verplichtingen dienovereenkomstig van kracht, met dien
verstande dat dit niet zal kunnen leiden tot wijziging van de hoogte van de Vergoeding.
Artikel 9 Uitsluiting aansprakelijkheid
1. Tenzij in onderhavige overeenkomst anders is vermeld, dient de Opdrachtnemer zelf zorg te dragen voor zijn eigen verzekering(en), waaronder
aansprakelijkheids- en ziektekosten/ongevallenverzekering(en). De Producent kan uit dien hoofde jegens de Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden. De Producent is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtnemer (en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of werknemers) uit welke hoofde
dan ook lijdt/lijden, behoudens ingeval er sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de kant van de Producent. Aansprakelijkheid van de Producent is te allen
tijde beperkt tot het bedrag dat de betreffende verzekeraar van de Producent uitkeert.
2. De Producent zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor het verlies van, schade aan of schade door persoonlijke goederen, toebehorende aan de
Opdrachtnemer en/of de door de Opdrachtnemer aan de Producent ter beschikking gestelde goederen, behoudens indien er sprake is van opzet en/of grove schuld
aan de zijde van de Producent.
3. De Opdrachtnemer staat ervoor in dat de door hem mee te nemen zaken, die nodig zijn voor de werkzaamheden, zich in goede staat bevinden en voldoen aan
normaal te stellen veiligheidseisen. De Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor een afdoende verzekering van deze zaken.
Artikel 10 Geheimhouding
1. De Opdrachtnemer zal zowel gedurende de overeenkomst als na afloop van de overeenkomst volledige geheimhouding betrachten over alle vertrouwelijke
aangelegenheden of bijzonderheden, welke hem ter kennis zijn gekomen omtrent de Serie, de onderneming en/of andere projecten van de Producent, alsmede enig
persoon betrokken bij de Producent, alsmede enig ander bedrijf waarmee de Producent contact onderhoudt of heeft onderhouden.
2. Onder vertrouwelijke aangelegenheden en bijzonderheden wordt mede verstaan alle informatie of gebeurtenissen waarvan een goed opdrachtnemer
redelijkerwijs de vertrouwelijkheid kan vermoeden.
3. De Opdrachtnemer zal geen afschriften van of aantekeningen over correspondentie en andere bescheiden, welke in enigerlei verband staan met het bedrijf van de
Producent, in zijn bezit houden of zonder toestemming van de Producent aan derden tonen of toegankelijk maken.
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4. Bij overtreding van dit artikel, verbeurt de Opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete van € 2.500,- te vermeerderen met een boete van € 250,- voor iedere
dag dat een dergelijke overtreding voortduurt of heeft voortgeduurd en onverminderd het recht van de Producent om behalve de boete, vergoeding van de werkelijk
geleden schade te vorderen.
Artikel 11 Betaling, vertegenwoordiging en verrichtingen van derden
1. De Producent zal de Vergoeding aan de Opdrachtnemer voldoen, na ontvangst van daartoe strekkende rechtsgeldige en gespecificeerde facturen. De
factuurstroom zal gaan lopen na verloop van één gewerkte maand. De Opdrachtnemer zal in beginsel maandelijks een factuur sturen. Indien de Opdrachtnemer
voor meerdere programma’s tegelijk is ingehuurd, dan zal de Opdrachtnemer per programma/productie afzonderlijke facturen sturen. De Producent zal facturen
met een betalingstermijn van 30 dagen voldoen.
2. Indien de Opdrachtnemer zich laat vertegenwoordigen door een agent of manager dient hij de Producent daarvan schriftelijk in kennis te stellen. De
overeengekomen Vergoeding is alsdan inclusief de mogelijk verschuldigde agency-fee, tenzij expliciet anderszins overeengekomen in de onderhavige
overeenkomst.
3. Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik maakt van werkzaamheden van derden, is de Opdrachtnemer verplicht een
nauwkeurige opgave te verstrekken van het aandeel in de Vergoeding dat aan ieder van hen toekomt, onder vermelding van de namen en adressen van de
betrokkenen.
4. Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een verloningsbedrijf dan staat de Producent buiten afspraken tussen de Opdrachtnemer en dit verloningsbedrijf en
is hiervoor niet aansprakelijkheid. De Opdrachtnemer vrijwaart de Producent tegen aanspraken terzake.
5. Indien de Opdrachtnemer in aanmerking komt voor bepaalde reis- en onkostenvergoedingen, wordt dat vermeld in de overeenkomst.
6. Overuren/ extra werkdagen worden alleen vergoed na overleg met en toestemming van de Producent (Opdrachtgever).
Artikel 12 Overeenkomst van opdracht
1. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat de Opdrachtnemer ten opzichte van de Producent volledig zelfstandig is en geen arbeidsovereenkomst wenst aan te gaan met
de Producent. De Opdrachtnemer zal al datgene doen dat nodig is om te verhinderen dat er een arbeidsovereenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Producent
ontstaat. De Opdrachtnemer vrijwaart de Producent voor alle aanspraken terzake.
2. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat de Opdrachtnemer, of diegene die door de Opdrachtnemer in dit kader ter beschikking wordt
gesteld, zijn zelfstandigheid kan aantonen door middel van een Verklaring Arbeidsrelatie (winst uit onderneming) van de Belastingdienst en/of een andere door de
Producent gewenste (zelfstandigheids)verklaring. Zolang de Opdrachtnemer, of diegene die door de Opdrachtnemer in dit kader ter beschikking wordt gesteld, zijn
zelfstandigheid niet kan aantonen is de Producent gerechtigd betaling van (een deel van) de Vergoeding op te schorten dan wel deze uit te betalen onder aftrek van
de wettelijk verschuldigde premies en heffingen.
3. De Opdrachtnemer verklaart hierbij dat hij belastingplichtig is en dat hij aangifte moet en zal (laten) doen van de ontvangen Vergoeding en zelfstandig en voor
eigen rekening zorg draagt (al dan niet uitbesteed via een verloningsbedrijf) voor afdracht van de door hem verschuldigde belastingen en premies sociale
verzekeringswetten. De Opdrachtnemer vrijwaart de Producent tegen alle mogelijke aanspraken van derden ter zake.
4. Indien de Producent van oordeel is dat zij wettelijk gehouden is op de Vergoeding loonbelasting en premies sociale verzekeringswetten in te houden, dan zal de
Producent daartoe jegens de Opdrachtnemer zonder meer gerechtigd zijn. In dat geval geldt bovendien de Vergoeding bruto zal zijn (inclusief werkgeverslasten),
alsmede de eventueel alsdan wettelijk verschuldigde vakantietoeslag en de vergoeding voor niet genoten vakantiedagen zijn begrepen.
5. Indien aan de Producent een naheffing, rente en/of boete voor loonheffing en/of premies sociale verzekeringen dan wel door de belastinginspectie een heffing
gebaseerd op de aan de Opdrachtnemer uitbetaalde vergoedingen wordt opgelegd, zal de Opdrachtnemer op eerste verzoek van de Producent een bedrag gelijk aan
de (na)heffing vermeerderd met rente en/of boete aan de Producent voldoen.
6. Indien en voor zover de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van derden/personeel, draagt de Opdrachtnemer zorg voor een
correcte betaling van deze derden/dit personeel, d.w.z. onder inhouding van loonbelasting en sociale premies en correcte afdracht van BTW. De Opdrachtnemer
vrijwaart de Producent van en tegen de (inleen)aansprakelijkheid met betrekking tot de afdrachten van loonheffing, sociale premies en BTW, ten aanzien van voor
het uitvoeren van de opdracht door ingeschakelde personeel/derden. De Opdrachtnemer verplicht zich alles te doen wat in zijn vermogen ligt om voornoemde
vrijwaring jegens de Producent ten uitvoer te brengen. Mocht de Producent om welke reden dan ook, kosten dienaangaande dienen te maken, dan wel
dienaangaande enige schade lijden, dan zullen deze kosten en/of zal deze schade door de Opdrachtnemer aan de Producent worden vergoed. De Opdrachtnemer
dient ten bewijze van haar correcte betaal- en afdrachtgedrag bovendien op eerste verzoek van de Producent een verklaring van goed betaalgedrag van de
Belastingdienst te overleggen.

Paraaf	
  	
  'opdrachtnemer'	
  

Paraaf	
  'opdrachtgever'	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Pagina 3/4

	
  

Artikel 13 Slotbepalingen
1. Van deze overeenkomst zal slechts schriftelijk kunnen worden afgeweken.
2. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer zijn niet van toepassing.
3. De Opdrachtnemer is niet anders dan na schriftelijke toestemming van de Producent gerechtigd mede te werken aan de Serie of een vervolg daarvan, indien die
zou worden geproduceerd door een andere producent in Europa.
4. Op de onderhavige overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
5. Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien of daar mee samenhangen zullen worden aangebracht bij de bevoegde rechter te Amsterdam.
6. Indien in de overeenkomst wordt afgeweken van de inhoud van deze Algemene Bepalingen, dan prevaleert hetgeen is bepaald in de overeenkomst.
7. Indien in de overeenkomst wordt afgeweken van de inhoud van deze Algemene Bepalingen, dan prevaleert hetgeen is bepaald in de overeenkomst.
Artikel 14 Bijzonderheden
In de loop van 2016 zal duidelijk worden welke documenten de VAR gaan vervangen en welke overeenkomsten (of andere documenten) de Belastingdienst zal
voorschrijven om te bewijzen dat de Opdrachtnemer zelfstandig is en de werkzaamheden uitvoert voor eigen rekening en risico (van haar onderneming) en dat de
Producent geen inhoudingen op de vergoeding(en) hoeft te doen. Op dat moment zullen partijen deze overeenkomst vervangen door een dergelijke voorgeschreven
overeenkomst danwel voorgeschreven clausules.

Ik heb de “ALGEMENE BEPALINGEN bij overeenkomst van opdracht MESSERCOLA DRAMA” gelezen en begrepen en ik ga onvoorwaardelijk
akkoord met de inhoud hiervan.
Naam

Datum

Plaats

…………………………………..

……………………………………

……………………………..

Handtekening

……………………………………
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