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Artikel 1: Toepasselijkheid van deze Voorwaarden 
1.1  Op alle offertes, aanvragen voor offertes, orders, orderbevestigingen en overeenkomsten, inzake de 
productie van één of meer audiovisuele producties (verder te noemen: "Producties") en/of het leveren, 
verhuren en verlenen van studio's, apparatuur, hulpmiddelen en andere materiële faciliteiten (verder te 
noemen: "Faciliteiten"), diensten en personele faciliteiten en/of alle overige offertes, aanvragen voor offertes, 
orders, orderbevestigingen en overeenkomsten, waarbij The Entertainment Factory (verder te noemen: "The 
Entertainment Factory") als Verkoper, Huurverkoper, Verhuurder en/of Opdrachtnemer optreedt, zijn uitsluitend 
deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij hiervan is afgeweken en deze afwijking uitdrukkelijk 
schriftelijk door The Entertainment Factory is bevestigd. De Opdrachtgever, Huurkoper, Huurder en/of 
Opdrachtgever zal hierna worden aangeduid als: "Opdrachtgever".  
1.2  Deze Algemene Voorwaarden gelden als integraal onderdeel van iedere productie-overeenkomst en/of 
alle overige in lid 1 van dit artikel bedoelde overeenkomsten tussen The Entertainment Factory en 
Opdrachtgever.  
1.3  Eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij 
deze uitdrukkelijk schriftelijk door The Entertainment Factory zijn aanvaard.  

Artikel 2: Offertes  
2.1  Een offerte is voor The Entertainment Factory is slechts bindend indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk 
op de offerte is vermeld dan wel anderszins uitdrukkelijk schriftelijk aan Opdrachtgever is medegedeeld.  
2.2  Een offerte welke voor The Entertainment Factory op grond van het bepaalde in lid 1 van dit artikel 
bindend is vervalt na verloop van veertien dagen na de offertedatum.  

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst  
3.1  Afgezien van het bepaalde in Artikel 2.1 komt een overeenkomst slechts tot stand indien The 
Entertainment Factory een order uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard dan wel indien The Entertainment 
Factory een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de order.  
3.2  Ingeval van een orderbevestiging door The Entertainment Factory is de inhoud van de 
orderbevestiging bindend voor Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever binnen acht dagen na datum van 
verzending van de orderbevestiging de juistheid daarvan schriftelijk heeft betwist.  
3.3  Ingeval een overeenkomst de productie van een reeks van Audiovisuele producties betreft, wordt 
geacht per Audiovisuele productie een productie-overeenkomst en/of een overeenkomst met betrekking tot de 
voor die Audiovisuele productie te leveren en verlenen faciliteiten en/of te verrichten diensten te bestaan. 
3.4  Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Entertainment Factory is 
Opdrachtgever niet gerechtigd de uit de desbetreffende overeenkomst met The Entertainment Factory 
voortvloeiende rechten en plichten, over te dragen aan derden. Ook in geval van co-producties is en blijft 
uitsluitend Opdrachtgever aansprakelijk voor de gehele uitvoering van de overeenkomst.  

Artikel 4: Wijzigingen  
4.1 Wijzigingen in de onder deze Algemene Voorwaarden gesloten overeenkomsten en afwijkingen van 
deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen The 
Entertainment Factory en Opdrachtgever zijn overeengekomen.  

Artikel 5: Prijzen/Vergoedingen en/of meerwerk 
5.1  De in de offertes vermelde prijzen zijn exclusief btw en exclusief de eventueel aan Opdrachtgever in 
rekening te brengen kosten van vervoer, uit- en invoerrechten en alle andere heffingen van overheidswege, 
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.  
5.2  The Entertainment Factory is gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, vervoerskosten, 
wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name belastingen) aan 
Opdrachtgever door te berekenen voor die Faciliteiten en/of diensten en personele faciliteiten die op het 
moment van ingaan van die verhogingen nog door The Entertainment Factory moeten worden geleverd, 
verhuurd, verleend en/of moeten worden verricht.  
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Artikel 5: Prijzen/Vergoedingen en/of meerwerk VERVOLG 
5.3 De vergoedingen voor de door The Entertainment Factory te leveren, verhuren en/of verlenen 
Faciliteiten, te verrichten diensten en te verlenen personele faciliteiten worden berekend door per Faciliteit 
dienst en/of personele faciliteit dan wel groep van Faciliteiten diensten en/of personele faciliteiten op het 
overeengekomen aantal uren of andere eenheden de geldende, door The Entertainment Factory periodiek vast 
te stellen en te publiceren tarieven (lijsten) toe te passen. Voor grondstoffen en materialen en voor Faciliteiten, 
diensten en/of personele faciliteiten die niet gespecificeerd in de door The Entertainment Factory vast te stellen 
en te publiceren tarievenlijst staan vermeld zal aan Opdrachtgever een nader overeen te komen vergoeding 
worden berekend. De in de door The Entertainment Factory vast te stellen en te publiceren tarievenlijsten 
vermelde tarieven zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, emballage, transportkosten en 
reis- en verblijfkosten.  
5.4  De vergoedingen voor door The Entertainment Factory te verrichten diensten worden in rekening 
gebracht vanaf de aanvang tot de beëindiging van de werkzaamheden/diensten per dag, zulks met inbegrip van 
reis- en wachttijden. Sejour kosten en voorzieningen komen voor rekening van Opdrachtgever. 
5.5  Indien Opdrachtgever tijdens de uitvoering van een overeenkomst meer Faciliteiten verlangt, dan wel 
(de) Faciliteit(en) voor een langere periode verlangt dan overeengekomen was en The Entertainment Factory in 
staat is aan dat verlangen te voldoen, zal zulks schriftelijk als meerwerk vastgelegd en ondertekend worden en 
overeenkomstig het in dit artikel bepaalde in rekening worden gebracht. Eerst na ondertekening van de hier 
bedoelde overeenkomst met betrekking tot meerwerk zullen de extra benodigde Faciliteiten door The 
Entertainment Factory ter beschikking worden gesteld. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de 
overeenkomst met betrekking tot meerwerk zullen extra uren achteraf worden doorbelast à €39,50 exclusief 
btw per persoon per uur. 

Artikel 6: Levering  
6.1  Onverminderd hetgeen overigens is bepaald in deze Algemene Voorwaarden wordt levering geacht te 
zijn geschied op het moment van aflevering van de Faciliteiten en/of Audiovisuele producties op het adres van 
Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de Faciliteiten en/of Audiovisuele producties bij The Entertainment Factory 
afhaalt of laat afhalen, in welk geval levering op het moment geschiedt dat de Faciliteiten en/of Audiovisuele 
producties het gebouw van The Entertainment Factory verlaten. De Faciliteiten en/of Audiovisuele producties 
worden vervoerd voor risico van The Entertainment Factory tenzij Opdrachtgever de Faciliteiten en/of 
Audiovisuele producties bij The Entertainment Factory afhaalt of doet afhalen, in welk geval de Faciliteiten en/of 
Audiovisuele producties vervoerd worden voor risico van Opdrachtgever.  
6.2  The Entertainment Factory heeft het recht het vervoermiddel te kiezen.  
6.3 The Entertainment Factory is gerechtigd alle kosten verband houdende met vervoer, uit- en 
invoerrechten en alle andere heffingen van overheidswege voor rekening van Opdrachtgever te brengen.  
6.4  The Entertainment Factory zal de diensten, Faciliteiten en/of Audiovisuele producties verrichten c.q. 
verlenen, verhuren en/of leveren op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn. 
6.5  Levertijden zijn niet bindend. Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale 
termijnen. Door de enkele overschrijding van de opgegeven levertijden raakt The Entertainment Factory 
derhalve niet van rechtswege in verzuim. Bij niet tijdige levering dient The Entertainment Factory derhalve 
eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld vooraleer Opdrachtgever tot ontbinding van de desbetreffende 
overeenkomst kan overgaan.  
6.6  The Entertainment Factory is gerechtigd, indien zij op redelijke gronden twijfelt aan de 
kredietwaardigheid van Opdrachtgever, zekerheidstelling of betaling vooraf te verlangen en bij gebreke van 
deze betaling vooraf of zekerheidstelling de (verdere) levering te weigeren en/of op te schorten.  
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Artikel 7: Productie  
7.1  The Entertainment Factory zal al het redelijkerwijze mogelijke doen teneinde te bewerkstelligen dat de 
Audiovisuele productie wordt vervaardigd naar de eisen van goed en deugdelijk vakmanschap.  
7.2  The Entertainment Factory is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) het niet of niet geheel 
nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de productie-overeenkomsten indien en voor zover 
Opdrachtgever in gebreke blijft met het tijdig ter beschikking stellen en/of te doen stellen van de benodigde 
faciliteiten, dan wel indien en voor zover bedoelde faciliteiten van onvoldoende kwaliteit zijn.  
7.3  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle afdrachten aan BUMA/Stemra, Beeldrecht, NVPI, 
Nederlandse Toonkunstenbond en/of alle overige auteursrechtelijke instanties en/of alle buitenlandse 
equivalenten ten gevolge van openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Audiovisuele productie dan wel 
enig onderdeel daarvan in het kader van de productie-overeenkomst.  
7.4  In onderling overleg tussen Opdrachtgever en The Entertainment Factory zal de inhoud van de titelrol 
worden vastgesteld. In elk geval zal de naam van The Entertainment Factory worden opgenomen, onder 
vermelding van een zogenoemd "copyright notice".  
7.5  Indien de Audiovisuele productie moet worden beschouwd als een kansspel in de zin van de Wet op de 
Kansspelen dan wel in de zin van de wettelijke bepalingen van het land waar het kansspel wordt gehouden, zal 
koper worden beschouwd als degene die het kansspel houdt en zal The Entertainment Factory slechts worden 
beschouwd als degene die feitelijk uitvoering geeft aan het door Opdrachtgever gehouden kansspel. Enige 
aansprakelijkheid dienaangaande berust uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart The 
Entertainment Factory tegen alle aanspraken dienaangaande van derden, waaronder begrepen strafrechtelijke 
en fiscale aanspraken.  

Artikel 8: Overmacht  
8.1  Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van The 
Entertainment Factory, waardoor volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 
8.2  Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-
nakoming van een derde, ziekte van personeel van The Entertainment Factory zelf of een derde, abnormale 
weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen en stakingen. 
8.3  In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht 
aanhoudt. 
8.4  Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst 
zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal The Entertainment Factory 
overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht iedere kosten 
die The Entertainment Factory heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar 
niet beperkt tot loonkosten en in- en aankoop bij derden. 

Artikel 9: Garantie en aansprakelijkheid  
9.1  The Entertainment Factory garandeert dat: A: De geleverde, verhuurde en/of verleende Faciliteiten 
Audiovisuele producties daaronder niet begrepen in alle opzichten voldoen aan de ter zake toepasselijke 
wettelijke en/of andere van overheidswege gegeven voorschriften. B: De geleverde, verhuurde en/of verleende 
Faciliteiten in alle opzichten gelijk zijn aan de monsters, die eventueel door The Entertainment Factory ter 
beschikking zijn gesteld of verstrekt. C: De geleverde, verhuurde en/of verleende Faciliteiten geschikt zijn voor 
het doel waarvoor zij zijn bestemd, zoals deze bestemming kenbaar is gemaakt aan Opdrachtgever of uit de 
aard van de Faciliteiten en/of overeenkomst voortvloeit. D: De door The Entertainment Factory ter beschikking 
gestelde werknemers en/of freelance medewerkers van The Entertainment Factory de overeengekomen 
diensten/werkzaamheden op vakkundige wijze zullen verrichten.  
9.2  De in lid 1 van dit artikel ter zake van geleverde verhuurde en/of verleende Faciliteiten genoemde 
garanties zijn van kracht indien en voor zover deze Faciliteiten zijn bewaard of opgeslagen overeenkomstig de 
voorschriften, zoals deze door The Entertainment Factory zijn gegeven en/of zijn vermeld op de verpakking van 
de goederen.  
9.3  Opdrachtgever is gehouden de geleverde, verhuurde en/of verleende Faciliteiten onmiddellijk na 
aflevering te onderzoeken op gebreken. Deze gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een 
termijn van 24 uren na aflevering, schriftelijk bij The Entertainment Factory te worden gemeld. Bij 
overschrijding van deze termijn vervallen de garanties. 
 

 



 
 
 
 

 
Algemene voorwaardes The Entertainment Factory 

 

 
THE ENTERTAINMENT FACTORY CONCEPT AND REALISATION B.V. 
EINSTEINWEG 33     3404 LH IJSSELSTEIN     TEL. +31 306880496 

INFO@TEF-NL.COM   WWW.THE-ENTERTAINMENT-FACTORY.NL 
K.V.K. UTRECHT 69713219     B.T.W. 857979619 

 

Artikel 9: Garantie en aansprakelijkheid VERVOLG 
9.4  In het geval dat The Entertainment Factory niet voldoet aan de in lid 1 van dit artikel genoemde 
garanties ter zake van geleverde, verhuurde en/of verleende Faciliteiten is The Entertainment Factory met 
uitsluiting van elke aansprakelijkheid voor (verdere) directe, indirecte en gevolgschade verplicht tot herstel of 
vervanging van die Faciliteit dan wel - zulks ter keuze van The Entertainment Factory - de vergoeding aan 
Opdrachtgever van de voor de levering, verhuur en/of verlening van die Faciliteit in rekening gebrachte 
prijs/vergoeding. Herstel of vervanging heeft geen verlenging van de garantietermijn tot gevolg.  
9.5  Ingevolge de in lid 1 van dit artikel genoemde garanties ter zake van de door The Entertainment 
Factory te produceren Audiovisuele producties is The Entertainment Factory met uitsluiting van elke andere 
verdere aansprakelijkheid slechts aansprakelijk tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever door The 
Entertainment Factory uit hoofde van de desbetreffende productie-overeenkomst in rekening is gebracht.  
9.6  The Entertainment Factory is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, 
gevolgschade of schade uit enigen andere hoofde, die verband houdt met de (de ondeugdelijkheid van) 
geleverde, verhuurde, en/of verleende Faciliteiten, verrichte diensten dan wel verband houdend met de door 
The Entertainment Factory ter beschikking gestelde werknemers en/of freelance medewerkers van The 
Entertainment Factory. Opdrachtgever vrijwaart The Entertainment Factory geheel tegen alle aanspraken tot 
vergoeding van schade van personeel van Opdrachtgever, haar afnemers en/of andere derden, ter zake van de 
schade in dit artikel bedoeld. 
9.7  Het bepaalde in Artikel 9.6 is niet van toepassing in het geval dat de ontstane schade te wijten is aan 
opzet of bewuste roekeloosheid van The Entertainment Factory. 
9.8 Opdrachtgever dient verzekerd te zijn voor schade uit of ten gevolge van productenaansprakelijkheid.  
9.9  The Entertainment Factory is naast het vaste personeel niet aansprakelijk voor acties van derden 
partijen die werkzaam zijn in dienst van The Entertainment Factory. Freelancers, leveranciers en andere derden 
partijen die geheimhouding en andere voorwaarden van de opdrachtgever schenden kunnen nimmer verhaald 
worden op The Entertainment Factory.   

Artikel 10: Verzekeringen en schades 
10.1 Opdrachtgever dient allrisk verzekerd tegen nieuwwaarde van apparatuur die op de locatie van de 
productie opgeslagen/gebruikt wordt. Is dit niet het geval, dan kan The Entertainment Factory tegen meerprijs 
zorgen voor een allrisk verzekering die de schade dekt. Iedere opdracht tot verhuur van een product of dienst 
welke verzekerd dient te worden dient apart te worden aangevraagd. Bij extreem verhoogde risico’s kan 
worden afgeweken van de premie en/of voorwaarden. 
10.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het veilig stallen van het transport voertuig. In geval van 
schade aan de wagen(s) op locatie is de opdrachtgever verantwoordelijk.  

Artikel 11: Reclame en retourzendingen  
11.1  Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij uiterlijk binnen 24 uur na levering van de 
faciliteiten aan The Entertainment Factory schriftelijk worden medegedeeld onder opgave van de gebreken 
en/of bezwaren, bij gebreke waarvan reclames niet meer in behandeling behoeven te worden genomen.  
11.2  Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van Faciliteiten, die zich nog bevinden 
in de staat waarin zij zijn geleverd.  
11.3  Ingeval van een door The Entertainment Factory geaccepteerde reclame heeft The Entertainment 
Factory, na aanvaarding van de reclame, het recht de gereclameerde Faciliteiten door andere Faciliteiten 
overeenkomstig de order te vervangen dan wel - zulks ter keuze van The Entertainment Factory - 
Opdrachtgever de voor de levering, verhuur en/of verlening van die Faciliteit in rekening gebrachte 
prijs/vergoeding te vergoeden. The Entertainment Factory is nimmer gehouden tot vergoeding van (verdere) 
directe, indirecte of gevolgschade.  
11.4  Retourzendingen van onvolledig geleverde of ondeugdelijke Faciliteiten worden uitsluitend 
geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van The Entertainment Factory.  
11.5  Opdrachtgever is verplicht tot zorgvuldige behandeling en verzending en tot verzekering van de te 
retourneren Faciliteiten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade daaruit ontstaan.  
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Artikel 12: Betalingscondities  
12.1  Ongeacht de aard en kwaliteit van het resultaat van de door of vanwege The Entertainment Factory 
verrichten diensten/werkzaamheden en ongeacht de aard en kwaliteit van de door The Entertainment Factory 
vervaardigde Audiovisuele producties, dient betaling van het, door Opdrachtgever overeenkomstig de 
desbetreffende overeenkomst verschuldigde bedrag zonder compensatie en zonder aftrek van kosten uiterlijk te 
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij 
overschrijding van de betalingstermijn is The Entertainment Factory gerechtigd een vertragingsrente pro rato te 
berekenen van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal worden 
gerekend.  
12.2  Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim door het enkele verloop van de in lid 1 van dit artikel 
genoemde betalingstermijn zonder dat enige nadere sommatie en/of in gebrekestelling zal zijn vereist.  
12.3  Bij overschrijding van de betalingstermijn is The Entertainment Factory zonder ingebrekestelling 
gerechtigd tot het verschuldigde bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment dat 
Opdrachtgever in gebreke is met de betaling van het verschuldigde bedrag of de vertragingsrente van 2% per 
maand als genoemd in lid 1 van dit artikel. Opdrachtgever is aan The Entertainment Factory iedere 
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd in het geval waarin The Entertainment Factory zich voor de 
invordering van het verschuldigde bedrag van de hulp van een derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke 
incassokosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van €100,-. Uit het enkele feit 
dat The Entertainment Factory zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de gehoudenheid tot 
betaling van de buitengerechtelijke incassokosten.  

Artikel 13: Ontbinding  
13.1  Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan The Entertainment Factory 
de overeenkomst waarbij The Entertainment Factory als Verkoper, Huurverkoper, Lessor, Verhuurder, en/of 
Opdrachtnemer optreedt ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal 
zijn vereist wanneer: A: komt vast te staan dat Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger(s) voorafgaande aan 
c.q. op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst een onjuist beeld heeft geschetst van de aard 
en kwaliteit van de ten gevolge van deze overeenkomst te verrichten diensten en/of te leveren Faciliteiten. B: 
Het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd; C: Opdrachtgever in staat van faillissement wordt 
verklaard; D: Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt; E: Opdrachtgever (voorlopige) 
surséance van betaling wordt verleend; F: Opdrachtgever door beslaglegging, of anderszins, de bevoegdheid 
over haar vermogen of delen daarvan verliest; G: The Entertainment Factory een redelijk vermoeden heeft dat 
Opdrachtgever niet, niet geheel of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen.  
13.2  Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. 
Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade, directe en indirecte schade dan wel gevolgschade, welke The 
Entertainment Factory door een dergelijke ontbinding ondervindt en/of kan ondervinden. The Entertainment 
Factory is niet gehouden tot enige vergoeding van de schade, directe en indirecte dan wel gevolg-schade, welke 
Opdrachtgever door een dergelijke ontbinding ondervindt en/of kan ondervinden.  

Artikel 14: Annulering overeenkomst 
14.1 Bij annulering tot 3 maanden voor de uitvoering van de Opdracht zal Opdrachtgever alle gemaakte 
uren, inkoopkosten, onkosten, schade en overige gemaakte kosten door The Entertainment Factory vergoeden. 
14.2 Bij annulering zal Opdrachtgever, naast alle gemaakte uren, inkoopkosten, onkosten, schade en 
overige gemaakte kosten door The Entertainment Factory, het volgende percentage vergoeden van de prijs van 
de geannuleerde Opdracht: 
Bij annulering in de periode van 90 dagen tot 45 dagen voor de uitvoering van de Opdracht: 25% van de totale 
opdrachtsom. 
Bij annulering in de periode van 45 dagen tot 30 dagen voor de uitvoering van de Opdracht: 50% van de totale 
opdrachtsom. 
Bij annulering in de periode van 30 dagen tot 15 dagen voor de uitvoering van de Opdracht: 75% van de totale 
opdrachtsom. 
Bij annulering in de periode van minder dan 15 dagen voor de uitvoering van de Opdracht: 100% van de totale 
opdrachtsom 
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Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten  
15.1 Opdrachtgever garandeert dat de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde(onder)delen van een 
(verder) door The Entertainment Factory te vervaardigen Audiovisuele productie vrij zijn van inbreuk of 
schending van enig aan derden toebehorend auteursrecht, of enig ander intellectueel en/of industrieel 
eigendomsrecht. Opdrachtgever vrijwaart The Entertainment Factory voor alle schade die voor The 
Entertainment Factory uit een zodanige inbreuk of schendingontstaat.  
15.2 Mocht er geen gebruik worden gemaakt van de door The Entertainment Factory opgestelde offerte en 
indien het idee/concept door derden wordt uitgevoerd dan heeft The Entertainment Factory het recht 25% van 
de totaal offerte alsnog door te belasten. 
15.3 Indien bij uitvoering van de opdracht gecommuniceerd word met derden, bijvoorbeeld via social 
media, dan verloopt deze communicatie ten alle tijden (exclusief) via TEF. Het is aldus verboden om 
zelfstandig, zonder toestemming van TEF, communicatie te doen uitvoeren die betrekking heeft en/of 
voortvloeit uit de opdracht. 

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen 
16.1  Alle geschillen voortvloeiende uit dan wel verband houdende met offertes, orders, leveringen en 
gesloten overeenkomsten onder deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter van het Arrondissement Utrecht.  
16.2  Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gedane offertes, orders, verrichte leveringen en/of gesloten 
overeenkomsten e.d. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 17: Geldigheid  
Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig of niet uitvoerbaar zijn, 
dan zullen de overige bepalingen daardoor niet beïnvloed raken. Zij blijven onverminderd van kracht. The 
Entertainment Factory zal in de onder deze Algemene Voorwaarden te sluiten overeenkomsten in overleg met 
Opdrachtgever zodanige nieuwe, voor de nietige, nietig verklaarde en/of vernietigde bepalingen, in de plaats 
komende bepalingen vaststellen die de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen zoveel mogelijk 
nabij komen.  

 

 

 

 


