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Leverings Overeenkomst

DEZE OVEREENKOMST BETREFT

alle gemaakte afspraken en de werkverhouding tussen Client en Redzadelic om Producties zoals gedetailleerd 
omschreven in Redzadelic Offertes door Redzadelic uit te laten voeren en aan Client af te leveren voor de in de 
offerte genoemde totale prijs en voorwaarden. 

Client en Redzadelic komen in deze Overeenkomst het volgende overeen:

A.1]  Door het ondertekenen van deze overeenkomst verklaren Redzadelic en Client dat:
 a)  Redzadelic de Productie zelfstandig, naar eigen inzicht en buiten dienstbetrekking van Client uit  
  zal voeren.
 b)  dit contract na oplevering van de Productie niet langer geldig is; 
 c)  als deze overeenkomst voortijdig door Client wordt beëindigd vanwege redenen anders dan het niet  
  nakomen van afspraken door Redzadelic, Client dan de overeengekomen prijs voor het tot op dat  
  moment verrichte werk door Redzadelic volledig dient te betalen. Client ontheft Redzadelic daarbij  
  tegelijkertijd van de verplichting om verdere werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst uit  
  te voeren en bevestigt dat Redzadelic nooit verantwoordelijk gehouden kan worden voor alle (waar 
  onder financiële) gevolgen van dit voortijdig beëindigen van de overeenkomst;
 d)  deze overeenkomst de definitieve en complete afspraken tussen Client en Redzadelic weergeven;

A.2]  Door het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart Redzadelic:
 a)  over de ervaring en de expertise te beschikken om de productie op een professionele en deskundige  
  manier volgens de uitgebrachte offerte (en eventueel aanvullende afspraken) uit te voeren en de  
  opdracht derhalve naar beste weten en kunnen uit te zullen voeren;
 b)  voor, tijdens en na de tot standkoming van de Productie uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om te  
  zullen gaan met alles dat Client aan Redzadelic in het kader van deze Productie zal verstrekken; 
 c)  zich te zullen houden aan de data en deadlines die gezamelijk zijn overeengekomen;
 d) de uiteindelijke Productie en alle bijbehorende bestanden via WeTransfer aan Client over te dragen. 

 Let op: als een geplande leverdatum of een tussentijdse deadline niet door Redzadelic gehaald kan worden  
 omdat Client zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden, bijv. door de voor de voortgang van de  
 productie benodigde zaken zoals bijv. materiaal, inhoudelijke feedback of schriftelijke goedkeuring later te  
 leveren dan is afgesproken, dan kan Redzadelic logischerwijs niet verantwoordelijk worden gehouden voor  
 (de gevolgen van) het niet nakomen van deze geplande leverdatum of tussentijdse deadline.

[A.3] Door het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart Client:
 a)  gemachtigd te zijn om Redzadelic opdracht te mogen geven en te betalen voor de productie van  
  bovenstaande tegen de overeengekomen totale prijs;
 b)  zich te zullen houden aan het betalingsschema dat is opgenomen aan het einde van deze 
  overeenkomst;   
 c)  zich te zullen houden aan de data en deadlines die gezamelijk zijn overeengekomen;
 d)  op de tijd en wijze die daarvoor tijdens het project afgesproken zal worden, Redzadelic van alle zaken  
  te voorzien die nodig zijn om het project succesvol te kunnen voltooien, waaronder (maar niet alleen)  
  scripts, teksten, logo's, foto- en videobeelden;
 e)  het werk van Redzadelic op de daarvoor overeengekomen momenten serieus te zullen reviewen en  
  steeds tijdig met duidelijke en inhoudelijk onderbouwde feedback te reageren;
 f)  goedkeuring waarvoor deze volgens afspraak nodig is (de zgn. "tekenmomenten" genoemd in de  
  offerte) steeds tijdig én schriftelijk aan Redzadelic door te zullen geven;

[B] Over Gebruik en eigendom van de geleverde Productie:
 Todat Client alle facturen aan Redzadelic heeft betaald, en alle betalingen op de bankrekening van Redzadelic  
 zijn bijgeschreven, blijft de Productie eigendom van Redzadelic.
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Redzadelic. Na ontvangst van het volledige bedrag wordt het gebruiksrecht m.b.t. de door Redzadelic geleverde 
productie aan Client overgedragen en ontvangt Client alle bestanden die de Productie vormen. Client mag deze 
Productie alleen a) zelf als eindgebruiker gebruiken en b) aanpassen op de wijze(s) zoals in de oorspronkelijke offerte 
is overeengekomen. Doorverkoop aan derden (geheel of in onderdelen) en alle gebruik en aanpassingen anders dan 
overeengekomen, is nadrukkelijk verboden. Voorgaande geldt nadrukkelijk tenzij hierover expliciet andere afspraken 
in de offerte zijn gemaakt. Als Client, om welke reden dan ook, de gehele totale prijs niet betaalt, behoudt Redzadelic 
zich het recht voor om de Productie op andere wijze te gelde te maken.

[C] Over Gebruik en eigendom van schetsen, concepten, ideeën en bronbestanden:
 Alle zaken behorend tot het creatieve proces dat heeft geleid tot de uiteindelijk aan Client geleverde 
 Productie, zoals (maar niet alleen) schetsen, concepten, ideeën en bronbestanden blijven eigendom van  
 Redzadelic. Deze zaken mogen nooit door Client worden gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld  
 zonder nadrukkelijke toestemming van Redzadelic. 

[D] Over Gebruik van de geleverde Productie door Redzadelic:
 Redzadelic pronkt maar wat graag met gemaakt werk. Redzadelic behoudt zich dan ook het recht voor om  
 deze Productie in de portfolio op te nemen en erover te publiceren in relevante online en offline media voor  
 eigen marketing doeleinden en om eventuele lessons learned met motion graphics vakgenoten te delen (*).

[E] Over Meer- en Veranderwerk: 
 Redzadelic zal concepten bedenken en ontwerpen creëren om de motion graphic Productie te leveren zoals  
 deze is gespecificeerd in de offerte. Uit ervaring blijkt dat klanten het vaak moeilijk vinden om een duidelijk  
 beeld te krijgen bij een idee over hoe iets eruit gaat zien of hoe het gaat werken. Als Client daarom gaande 
 weg het project zaken aan wil passen of graag aanvullende zaken in de opdracht op wil nemen, dan is dat 
 - voor zover uitvoerbaar - geen probleem. Voor meerwerk a.g.v. deze aanpassingen/aanvullingen maakt  
 Redzadelic een meer-werk offerte die na goedkeuring Client in de bestaande opdracht wordt opgenomen. 

 Let op: om het chronologisch verloop van aanpassingen en toevoegingen te kunnen waarborgen moeten deze  
 verzoeken altijd schriftelijk gedaan worden.

[F] Over Afleverformaten: 
 Client dient zelf de afleverformaten vast te stellen die gelden voor de te leveren Productie en deze tijdig aan  
 Redzadelic door te geven (*). Redzadelic is niet verantwoordelijk voor het controleren en/of vaststellen van  
 de formaten waarin het uiteindelijke product geleverd word.  

 Let op: Redzadelic is ook niet verantwoordelijk voor het opsporen en/of verbeteren van fouten in deze  
 technische specificaties. Als dergelijke fouten onverhoopt toch in de productie blijken te zijn gekomen en het  
 verbeteren ervan tot extra werk voor Redzadelic leidt, dan zal dit extra werk tegen een uurtarief van € 62,50  
 ex btw gefactureerd worden (*).

[G] Over Tekst en Inhoud: 
 Redzadelic is niet verantwoordelijk voor het bedenken en schrijven van teksten voor bijv. scripts, content,  
 slogans etc. (*). Client dient dan ook zelf  deze teksten verzorgen en aan Redzadelic door te geven. Alle door  
 Client geleverde teksten moeten grammaticaal correct en inhoudelijk juist zijn.

 Let op: Redzadelic is ook niet verantwoordelijk voor het opsporen en/of verbeteren van grammaticale fouten  
 of inhoudelijke onjuistheden in deze teksten. Als dergelijke fouten onverhoopt toch in de productie blijken te  
 zijn gekomen en het verbeteren ervan tot extra werk voor Redzadelic leidt, dan zal dit extra werk tegen een  
 uurtarief van € 62,50 ex btw gefactureerd worden (*).

[H] Over Inkoop van zaken:
 Client levert Redzadelic, indien nodig en voorzover mogelijk, eigen beeld- en/of audiomateriaal aan in de 
 daarvoor overeengekomen vorm. 

 Let op: als er (ook) stock materiaal gebruikt moet worden, dan zal Redzadelic deze uit de beschikbare stock  
 beeld- en audiobanken zoeken en na goedkeuring door Client gebruiken. De kosten voor dit stock materiaal  
 zal aan Client doorbelast worden o.b.v. het totaalbedrag van de inkoopfacturen incl. btw vermeerderd met  
 10% inkoopopslag (*).

[I] Over Auteursrechten op door Client te leveren zaken:
 Client garandeert Redzadelic dat alle door Client geleverde zaken zoals teksten, slogans, taglines, 
 afbeeldingen, foto's, video's, ontwerpen, handelsmerken of ander werk waarop intellectuele eigendoms-
 rechten zouden kunnen rusten, ofwel a) het eigendom van Client zijn of b) Client toestemming heeft om deze  
 te mogen gebruiken.
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[J] Over Technische ondersteuning en Advies: 
 Als Client tijdens/na levering van de door Redzadelic gemaakte productie, problemen heeft bij het 
 gebruik/inzetten ervan, dan zal het technisch advies en de assistentie van Redzadelic tegen een uurtarief van  
 € 50,- ex btw en reis- en verblijfkosten als zijnde meerwerk gefactureerd worden (*). 

 Let op: hierbij geldt dat het eerste uur Technische ondersteuning voor rekening van Redzadelic zal komen.  

[K] Over Betalingen en het Betalingsschema: 
 Bij het ondertekenen van de offerte en/of deze overeenkomst geeft Client aan akkoord te gaan met de 
 volgende betalingsvoorwaarden: 
 a)  50% betaling bij opdracht, werkzaamheden Redzadelic beginnen onmiddelijk na ontvangst betaling
 b)  resterende 50% betaling VOOR oplevering van de finale Productie als omschreven in de offerte onder  
  “2] Redzadelic Deliverables die de te leveren Productie vormen”.
  Om aan Client te tonen dat de finale Productie gereed is voor levering en de resterende 50% betaling  
  derhalve uitgevoerd kan worden, wordt de finale Productie aan Client beschikbaar gesteld met een  
  Redzadelic WATERMERK. Zodra er van Client aan Redzadelic geen openstaande betalingen meer zijn,  
  wordt de finale Productie onmiddelijk en zonder watermerk aan Client beschikbaar gesteld op de  
  wijze zoals bepaald in offerte
 c)  Extra gemaakte kosten, bijv. a.g.v. inkoop van materiaal, worden tegelijk met de 2e 50% gefactureerd  
  op basis van de in de offerte genoemde bepalingen.

[L] Over Geschillen:
 Indien er tussen beide partijen geschillen zijn ontstaan die onderling niet op te lossen blijken te zijn, dan wordt  
 - voordat er uitspraak van de burgerlijke, Nederlandse rechter wordt gevraagd - eerst de bemiddelende hulp  
 ingeroepen van de Raad van Arbitrage voor het Film-en Bioscoopbedrijf in Nederland conform de bepalingen  
 van het arbitragereglement zoals dit laatstelijk is vastgesteld door de Nederlandse Federatie voor de 
 Cinematografie. Kosten als gevolg van deze arbitrage worden door Client en Redzadelic eerlijk gedeeld.

[M] Over de Wettelijkheid van deze overeenkomst:  
 Indien een bepaling uit deze overeenkomst onwettig, nietig, of om enig nadere reden onuitvoerbaar blijkt te  
 zijn, dan zal die desbetreffende bepaling uit deze overeenkomst gehaald kunnen worden zonder dat dit enige  
 invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen heeft. 

 (*) tenzij hierover expliciet andere afspraken in de offerte zijn gemaakt.

 Op deze overeenkomst is alleen het Nederlandse recht van toepassing.
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