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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 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.
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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.
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.

Paraaf	
  	
  'opdrachtnemer'	
  

Paraaf	
  'opdrachtgever'	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Pagina 2/5

	
  

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.
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.
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Vervolg Algemene Bepalingen
Gedrag & Communicatie
-‐ Het gebruik van drugs en/of alcohol voor en tijdens werktijd is niet toegestaan.
-‐ Diefstal of enige andere onrechtmatige verrijking betekent ontslag op staande voet & aangifte bij de politie.
-‐ We gaan met elkaar om op basis van respect en gelijkheid. Agressie, (verbaal) geweld of intimidatie in welke vorm dan ook, wordt onder geen enkele
omstandigheid geaccepteerd.
-‐ Stukken/documenten zoals bijvoorbeeld formats en contracten mogen niet ter inzage worden gegeven aan derden.
-‐ Binnen de MediArena gedragen wij ons als gasten/huurders. We tonen respect en zijn immer beleefd naar al onze medehuurders en de facilitaire
medewerkers.
-‐ Laat je privé leven thuis en wees tijdens kantooruren zo professioneel mogelijk.
-‐ Er wordt niet zonder toestemming van je leidinggevende met de pers of buitenstaanders gesproken of gecommuniceerd over zaken die betrekking
hebben op producties of personen die gelieerd zijn aan onze organisatie.
-‐ Premières, recepties, jubilea en andere zakelijke aangelegenheden of gelegenheden waar men naar verwachting collega’s uit het vak kan tegenkomen
worden door de directie gezien als plaatsen/evenementen waar je het bedrijf vertegenwoordigd en dus het visitekaartje bent.
-‐ Uitslagen van audities, inhoud van scripts, uitzend data, budgeten en salarissen (van collega’s) worden onder geen beding gecommuniceerd aan derden.
Werkplek
-‐ Messercola is gehuisvest in een verzamelpand. Binnen de MediArena huurt Messercola de volgende kantoren: 1.1.09, 1.1.20, 1.1.22 en een wisselend
klaslokaal voor de acteerschool.
Het is niet toegestaan je elders in het pand te bevinden zonder goedgekeurde reden.
-‐ Het is medewerkers niet toegestaan om zonder voorafgaand overleg wachtwoorden van computers, emailaccounts, social media of andere
(online)accounts te wijzigen.
-‐ Iedere werknemer krijgt een toegangspas. Sommige werknemers hebben sleutels van de gehuurde kantoren. Er wordt van iedereen verwacht dat hij/zij
zorgvuldig, met respect, omgaat met deze materialen.
-‐ Aan het eind van het dienstverband dienen alle verstrekte sleutels en/of toegangspassen te worden overgedragen aan Messercola. Bij verzuim of te laat
inleveren wordt per pas een boete van 50,- euro in rekening gebracht (werkgever is gerechtigd dit eventueel te verrekenen met nog uit te betalen
loon). Per sleutel bedraagt het boete bedrag 70,- euro.
Personeel
-‐ Als er producties van start gaan of als er, om wat voor reden dan ook, extra personeel nodig is, dan dienen deze op basis van ZZP verbanden
aangetrokken te worden.
-‐ Personeel, ZZP-ers, stagiaires etc. wordt/worden slechts aangenomen na gedegen directie overleg. Aanname is nooit het resultaat van impulsieve
eenmansacties.
-‐ Uurtarieven/dagtarieven etc. zijn niet “standaard”, maar moeten worden uit onderhandeld door de directie en dienen marktconform zijn.
-‐ Personeel, stagiaires en vrijwilligers worden slechts aangenomen op basis van een goedgekeurd standaard contract met vooraf goedgekeurde condities.
-‐ Er worden geen toezeggingen naar derden gedaan zonder directie overleg.
-‐ Contractwijzigingen zijn uitsluitend geldig na directieoverleg en ondertekening door alle partijen.
-‐ Terugwerkende veranderingen van contractaanpassingen zijn niet mogelijk zonder directie overleg.
-‐ Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de directie, gedurende de looptijd en na beëindiging van de werkzaamheden, informatie
te verschaffen aan derden inzake formats, producties, werkzaamheden en personen binnen de organisatie.
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Bestellingen
-‐ Bestellingen mogen alleen na voorafgaande afstemming en goedkeuring plaatsvinden.
-‐ Facturen worden slechts betaald indien de goederen/diensten na goedkeuring zijn besteld, na gecontroleerd en conform bevonden te zijn en
leesbaar/herkenbaar afgetekend te zijn door de besteller en bevoegde.
-‐ Alle girale betalingen geschieden door de directie.
-‐ Kleine aangeschafte goederen die privé betaald worden kunnen eenmaal per maand, uiterlijk na 7 dagen van de 1e maand, ingediend worden door het
invullen van het declaratieformulier. Originele BTW bonnen met de goederenomschrijving moeten meegestuurd worden. Bij het ontbreken hiervan
wordt er niet uitbetaald.
-‐ Lunches, drank en diner zijn altijd voor eigen rekening, behalve indien ook zakelijke gasten verzorgd worden en het diner of de lunch een aantoonbaar
zakelijk doel dienen.
-‐ Met de bedrijfsbetaalpassem worden geen privé goederen betaald.
-‐ Voor de Twingo kan geen kilometerdeclaratie opgevoerd worden. Behalve door de eigenaar en door hem verstrekte uitzonderingen. Bij iedere tankbeurt
die je zakelijk rijdt ben je verplicht de kilometerstand te noteren op de tank bon
Boetes
-‐ Boetes dienen, zonder uitzondering, uit eigen zak betaald te worden.
Facturen
Onze administratie handelt conform huisregels.
Onze administratie maakt zonder pardon melding van elke zelfgenomen uitzondering op deze regels:
o
bestelling/inkoop, zonder toestemming;
o
kleine declaraties, niet maandelijks gedeclareerd;
o
frequente declaraties;
o
privé declaraties;
o
privé gebruik pinpas;
o
boetes die gedeclareerd worden;
o
eigenmachtige toebedelingen in welke vorm dan ook.
Bankpassen
-‐ Alle bankpassen van Messercola Holding ,en alle aan haar gelieerde ondernemingen, dienen ten alle tijde op kantoor te blijven en mogen onder geen
beding meer naar huis worden genomen.
-‐ De bankpassen dienen strikt ter inzage van de bank- en rekening gegevens. Het is niet toegestaan om met deze passen betalingen te verrichten of
wijzigingen te doen in het online bankier systeem, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
-‐ Er is een overzicht, op te vragen bij Mark, met daarop vermeld waar alle bankpassen zijn. Zonder voorafgaand overleg met de directie mag hier onder
geen beding van worden afgeweken.
Sancties
-‐ Kwaadwillende vergrijpen worden, indien beperkt van omvang, beloond met een officiële waarschuwing.
-‐ Indien de vergrijpen groot zijn of na 2 officiële waarschuwingen voor kleine vergrijpen, volgt ontslag , in ernstige gevallen op staande voet.

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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