
Algemene voorwaarden GJ Studios   

1. Definities   
1.1 Opdrachtgever: iedere wederpartij waarmee GJ Studios een overeenkomst sluit waarop deze 

algemene voorwaarden van toepassing zijn.  
  
1.2 GJ Studios: de vennootschap onder firma GJ Studios met KvK nummer: 66741599. Of een 

vennoot, medewerker of vertegenwoordiger van GJ Studios die bevoegd is bepaalde 
rechtshandelingen namens GJ Studios te verrichten.  
 
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen GJ Studios en opdrachtgever waarop deze 
algemene voorwaarden van toepassing zijn.  
 
1.4 Werk/product: alle in de overeenkomst beschreven diensten, eindproducten en overige 

werkzaamheden die binnen de uitvoering van de overeenkomst vallen. 
 
1.5 Intellectuele eigendom: elk intellectuele eigendomsrecht dat rust op werk van GJ Studios, 

opdrachtgever of derden.  
 
1.6 Offerte: het schriftelijke/digitale aanbod van GJ Studios aan opdrachtgever waarin onder 

andere de omschrijvingen van de opdracht, aanvangs- en opleveringstermijnen en 
prijsvormingsmethoden kunnen worden gespecificeerd.   
 

2. Toepasselijkheid   
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op:   

alle overeenkomsten, ongeacht de naam en vormgeving, die zijn gesloten tussen GJ 
Studios en opdrachtgever.   
 
2.2 Afwijkingen van, wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst en/of deze   

algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk zijn overeengekomen in, 
bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.     
 
2.3 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of    

vernietigbaar blijken, heeft dit geen gevolg voor de overige bepalingen van deze 
voorwaarden. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval automatisch vervangen 
door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat GJ Studios bij het opstellen van de 
voorwaarden op dat punt voor ogen had.   
 
2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende   

overeenkomsten of vervolgopdrachten.    
 
2.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever   

wordt, tenzij anders overeengekomen, door GJ Studios hierbij uitdrukkelijk van de hand 
gewezen.    
 
 
3. Betaling en termijnen  
3.1 Betaling dient, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te 

geschieden.  
 



3.2 Wanneer opdrachtgever niet binnen 14 kalenderdagen heeft voldaan aan 
zijn betalingsverplichting zal door GJ Studios in beginsel éénmalig een betalingsherinnering met 
een nieuwe termijn van 7 dagen zonder extra kosten worden verstuurd. Overschrijdt 
opdrachtgever ook deze termijn, dan verstuurt GJ Studios een laatste herinnering met hieraan 
verbonden administratiekosten en wettelijke rente.   
 
3.3 Betaling in termijnen kan in uitzonderingssituaties worden overeengekomen.   

 
3.4 Een aanbetaling voor aanvang van de opdracht kan tussen GJ Studios en 
opdrachtgever worden overeengekomen.   
 
3.5 Betaling in deelfacturen gedurende de uitvoering van de opdracht kan tussen GJ Studios en 

opdrachtgever worden overeengekomen.  
  
3.6 In de offerte wordt een specificatie van de prijsopbouw gegeven, welke ongewijzigd   

deel zal uitmaken van de definitieve overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.  
  
3.7 Als de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, of   

anderszins niet aan zijn deel van de overeenkomst heeft voldaan, is de opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim en is GJ Studios gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke rente 
in rekening te brengen. Hierbij geldt voor ondernemers het rentetarief handelstransacties en 
voor consumenten het rentetarief niet-handelstransacties. 

   
3.8 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk   

aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) 
en overige kosten.     
 
3.9 GJ Studios heeft het recht om eventuele resterende werkzaamheden, oplevering van   

werken of producten in het kader van de overeenkomst op te schorten, 
wanneer de opdrachtgever niet aan de in artikel 3.1 bedoelde termijn heeft voldaan of 
redelijkerwijs verwacht kan worden dat opdrachtgever hieraan niet gaat voldoen.    
    
 
4. Offertes en aanbod   
4.1 Alle offertes van GJ Studios hebben een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen,   

tenzij anders vermeld.   
 
4.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen akkoord gaat met de offerte,   

vervalt dit aanbod.   
    
 
5. Verplichtingen opdrachtgever  
5.1 Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor dat GJ Studios bij   

de uitvoering van zijn opdracht tijdig kan beschikken over in ieder geval de volgende 
onderdelen:   

- Volledige en duidelijke informatie die GJ Studios in staat stelt de opdracht naar   
behoren uit te voeren. Opdrachtgever verstrekt op verzoek van GJ Studios extra informatie 
die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.   

- Volledige toegang tot het gebouw, terrein, water of andere plaats waarop of   
waarbinnen de opdracht of een deel daarvan moet worden uitgevoerd.    

- Voldoende toegang tot werkende aansluitingen voor elektriciteit, water, gas en   



verwarming en andere mogelijke benodigdheden. Kosten voor het gebruik van gas, water en 
elektriciteit zijn voor rekening van de opdrachtgever.     

 
5.2 Opdrachtgever garandeert de veiligheid op locaties die GJ Studios dient te   

betreden voor uitvoering van de opdracht.   
    
 
6. Verplichtingen GJ Studios   
6.1 GJ Studios voert de werkzaamheden naar aanwijzing en orders van de opdrachtgever uit 

zolang deze aanwijzingen en orders binnen de bepalingen van de overeenkomsten vallen en 
niet leiden tot niet overeengekomen meerwerk. GJ Studios is verplicht de opdracht goed, 
deugdelijk en naar bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.  

 
6.2 GJ Studios voert de werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn uit tenzij   

later anders overeengekomen.     
   
 
7. Uitvoering, wijziging en meerwerk  
7.1 Bij de uitvoering van de opdracht wordt een standaard werkvorm gehanteerd. Deze   

ziet er in beginsel als volgt uit: door GJ Studios wordt een eerste versie van het werk 
aangeleverd, gevolgd door feedback van opdrachtgever. Op basis van deze feedback wordt een 
tweede versie aangeleverd waarna er weer feedback van de opdrachtgever volgt. Tot slot wordt 
op basis van deze feedback de finale versie aangeleverd waarmee GJ Studios heeft voldaan aan 
zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.   
 
7.2 Mocht de inhoud van de opdracht zich niet lenen voor deze werkvorm, kan door GJ   

Studios en opdrachtgever een andere werkvorm worden overeengekomen.   
 

7.3 Indien na de finale versie of een ander soort opgeleverd werk aanpassingen gewenst   
zijn, kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht door GJ Studios.  

 
7.4 De uitvoering van de opdracht gebeurt op basis van de door opdrachtgever aangeleverde 

informatie. GJ Studios is daardoor niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van 
fouten in deze informatie.    

 
7.5 Wijzigingen in het beoogde resultaat en/of de uitvoering van de opdracht kunnen   

slechts geschieden in overleg en met goedkeuring van GJ Studios.   
Kosten voortkomend uit wijzigingen voor of tijdens de uitvoering van de   
opdracht komen voor rekening van de opdrachtgever.    

   
 
8. Intellectuele eigendom   
8.1 De intellectuele eigendomsrechten die rusten op het door GJ Studios gemaakte werk of 
product blijven altijd voorbehouden aan GJ Studios of aan de derden van wie GJ Studios deze 
(gebruiks-)rechten heeft verkregen.   
 
8.2 Het gebruiksrecht van het opgeleverde werk is in omvang beperkt tot de/het in 
overeenkomst bepaalde bestemming/gebruik dan wel de/het uitgesproken voornemen van 
bestemming/gebruik.   
 



8.3 Opdrachtgever mag zonder toestemming van GJ Studios het opgeleverde werk niet 
gebruiken in ruimere zin dan de/het overeengekomen bestemming/gebruik. Hieronder valt 
expliciet ook de aanpassing van het opgeleverde werk of product.   
 
8.4 Dit gebruiksrecht (licentie) is altijd herroepelijk, niet exclusief, niet overdraagbaar en 
niet sublicentieerbaar tenzij anders overeengekomen.   
 
8.5 GJ Studios behoudt altijd het recht zijn naam bij een opgeleverd werk of product door 
opdrachtgever te laten vermelden of verwijderen.   
 
8.6 Onderzoek naar eventueel bestaande intellectuele eigendomsrechten rustend op materiaal 

gebruikt door GJ Studios is geen onderdeel van de opdracht tenzij anders overeengekomen.   
 

8.7 Opdrachtgever garandeert dat het gebruik van ter beschikking gesteld materiaal voor 
uitvoering van de opdracht niet in strijd is met intellectuele eigendomsrechten van derden die 
op dit materiaal rusten. Schade ontstaan door inbreuk op intellectueel eigendomsrecht van derden 
door gebruik van aangeleverd materiaal komt daardoor volledig voor rekening van opdrachtgever.   
 
8.8 Alle in het kader van de opdracht gemaakte werken, ideeën en andere materialen, die géén 

direct onderdeel zijn van het opgeleverde werk of product, blijven volledig in eigendom van 
GJ Studios. Dit geldt tevens voor alle ideeën die zijn voorgelegd of op een andere manier 
onder ogen van opdrachtgever of derde zijn gekomen.  

 
8.9 GJ Studios behoudt altijd het recht gemaakte werken, waaronder expliciet beeld- en 
geluidsmateriaal, te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden.   

 
8.10 Camera-instellingen, werkwijze, gear, en montagedocumenten vallen expliciet onder het 

intellectueel eigendom van GJ Studios.   
 
8.11 Opslag van gemaakt (camera)materiaal in het kader van de opdracht zal, tenzij 
anders overeengekomen, naar eigen inzicht worden bewaard of vernietigd door GJ Studios.   
  
 
9. Geheimhouding  
 9.1 Opdrachtgever en GJ Studios zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke 
informatie waar tijdens, voor en na het uitvoeren van de overeenkomst kennis van wordt 
genomen.  
 
 9.2 Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan informatie die expliciet 
aangeduid is als vertrouwelijk en waarvan de vertrouwelijkheid redelijkerwijs voortvloeit uit de 
aard van deze informatie. 
 
 
10. Aansprakelijkheid   
10.1 GJ Studios is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt    

indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van GJ 
Studios.  

   
10.2 GJ Studios is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade,    

gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
   



10.3 Indien GJ Studios aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het    
bedrag dat door de verzekeraar op basis van de aansprakelijkheidsverzekering wordt 

uitbetaald. Indien GJ Studios aansprakelijk is en de verzekeraar niet het (volledige) 
schadebedrag uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) 
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
   
10.4 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen die op de website of   

middels een catalogus of op enige andere manier onder de ogen van opdrachtgever of 
derden zijn gekomen, zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen 
aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst 
en/of opschorting van enige verplichting. 
   
10.5 Bovenstaande leden zijn niet van toepassing voor zover de wet beperkingen heeft    

opgelegd ten aanzien van de mogelijkheid tot het inperken van de risico’s van GJ Studios in 
de verhouding met een consument. Hieronder zijn ook de partijen begrepen die onder 

bepaalde voorwaarden, bij de wet gesteld, met een consument worden gelijkgesteld.   
   
 
11. Wanprestatie en overmacht     
11.1 Indien het opgeleverde beperkingen bevat die niet zijn te vermijden en/of    

niet leiden tot een wezenlijke beperking van de functionaliteit en/of er niet toe leidt dat het 
niet langer de functionaliteit bezit die nodig is om te worden gebruikt voor het concrete doel 
waarvoor het wordt benut, is er geen sprake van een tekortkoming. 

   
11.2 GJ Studios is niet aansprakelijk wanneer er sprake is van overmacht. Onder overmacht    

wordt het volgende begrepen: iedere situatie die een zorgvuldig handelend schuldenaar 
redelijkerwijs niet had kunnen voorkomen en waarvan hij de gevolgen redelijkerwijs niet 
heeft kunnen verhinderen. 

    
11.3 Onder situaties waarvan het gevolg redelijkerwijs niet kon worden voorzien zoals   

bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel, vallen nadrukkelijk ook situaties   
waar het weer een bepalende factor heeft gehad in het gedeeltelijk of het volledig niet na 
kunnen komen van de overeenkomst.  

 
11.4 Onder situaties waarvan het gevolg redelijkerwijs niet kon worden voorzien zoals   

bedoeld in lid 2 van het onderhavige artikel, vallen nadrukkelijk ook de situaties waar 
vertraging opspeelt als gevolg van technische problemen van welke aard en omvang dan 
ook.  
 
11.5 Iedere rechtsvordering tot vergoeding van de schade vervalt indien zij niet binnen    

veertien werkdagen nadat zij rechtsgeldig is ontstaan, schriftelijk aan GJ Studios kenbaar is 
gemaakt.  

  
11.6 Iedere vordering tot vergoeding van de schade is gelimiteerd tot de omvang    

van de overeenkomst waar deze algemene voorwaarden betrekking op hebben. 
   
11.7 Bovenstaande leden zijn niet van toepassing voor zover de wet beperkingen heeft    

opgelegd ten aanzien van de mogelijkheid tot het inperken van de risico’s van GJ Studios in 
de verhouding met een consument. Hieronder zijn ook de partijen begrepen die onder 

bepaalde voorwaarden, bij de wet gesteld, met een consument worden gelijkgesteld.   
    



 
12. Verwerking persoonsgegevens   
12.1 De opdrachtgever geeft akkoord voor het verwerken van persoonsgegevens door    

GJ Studios, die noodzakelijk zijn om welke overeenkomst dan ook tussen GJ Studios en de 
opdrachtgever goed uit te kunnen voeren. 

   
12.2 GJ Studios is niet verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens in het   

stadium tijdens en ná het overdragen van persoonsgegevens aan de opdrachtgever of een 
derde. Hieronder valt nadrukkelijk ook de eventuele verwerking van persoonsgegevens in 
opgeleverde producten, in welke vorm dan ook. 

   
12.3 GJ Studios draagt zorg voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens    

conform de daarvoor geldende regelgeving. GJ Studios stelt de opdrachtgever onverwijld in 
kennis van iedere inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking 
heeft of kan hebben op de verwerking van persoonsgegevens en zal in ieder geval informatie 
verstrekken over het volgende:    

- de aard van het incident of de inbreuk;   
- de (mogelijk) getroffen persoonsgegevens;    
- de vastgestelde en verwachte gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van de 

persoonsgegevens en de daarbij betrokken personen; en    
- de maatregelen die GJ Studios heeft getroffen en zal treffen om de negatieve gevolgen van 

de inbreuk te beperken. 
 

12.4 GJ Studios zal zorgdragen voor de wettelijk verplichte meldingen van    
inbreuken. 

    
12.5 GJ Studios zal alle maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade    

te beperken.   
    
13. Einde overeenkomst   
13.1 De overeenkomst eindigt in beginsel nadat hetgeen is overeengekomen is geleverd,    

uitgevoerd of op elke andere wijze is voldaan aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de 
overeenkomst. 

    
13.2 De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer GJ Studios   

toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, 
gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

    
13.3 Is de nakoming van de verplichtingen door GJ Studios niet blijvend of tijdelijk    

onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat GJ Studios in verzuim is.    
 
13.4 GJ Studios heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien GJ Studios 
kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat 
de opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.   
 
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter   
14.1 Op overeenkomsten tussen GJ Studios en andere partijen is uitsluitend    

Nederlands recht van toepassing. 
   
14.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar GJ Studios is gevestigd/    



kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen 
partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.   


