YHEP! Media

Algemene voorwaarden

Introductie
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen ten behoeve van het vervaardigen
van audiovisuele producties,concepten,vormgeving,drukwerk en overige werkzaamheden.Deze
algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen en werkzaamheden die
voortvloeien uit de vervaardiging van eerder genoemde werken.
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Offerte

Yhep Media stelt offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor
project voorbereiding, opnames, editing, materiaal gebruiken andere project gerelateerde zaken. Yhep
Media bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende
de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden
op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken bedrag inrekening gebracht,
tenzij anders is overeengekomen. Alle opgemaakte offertes aan ondernemers en particulieren zijn inclusief
21% BTW.
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Reis en verblijf

Alle reis- en verblijfs kosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in
de offerte. Hieronder vallen onder andere de kosten voor lunch, diner en overnachtingen. Deze worden
apart toegevoegd aan de eind factuur. Yhep Media hanteert een kilometer vergoeding van €0,25 per
gereden kilometer.
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Muziek

Voor muziek die in een video productie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan
auteurs rechten organisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte
worden meegenomen (tenzij anders bepaald). De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting
Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Voor bedragen zie: www.bumastemra.nl
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Voice-over

Bij producties kan op verzoek gebruik worden gemaakt van één of meer dere voice-overs. De kosten
van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de eind factuur
(tenzijandersbepaald).
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Auteursrecht

Producties, concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld
vallen onder het auteurs rechten blijven formeel en juridisch in het bezit van Yhep Media.
In het geval van in breuk op of misbruik van dit auteurs recht stelt Yhep Media de organisatie of persoon in
kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid kan juridische consequenties hebben. Op alle Yhep Media
producties rust het auteursrecht. Een Yhep Media-productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of
bewerkt wordenzonder toestemming. Het ruwe materiaal blijft eigendom van Yhep Media. Yhep Media is
gerechtigd om de door Yhep Media geproduceerde video’s op te nemen in het (online)portfolio.
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Betalingscondities

Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig met het op de eind factuurvermelde bedrag. De opdrachtgever dient binnen dertig dagen na factuur datum te betalen

