
 
 
 
 
 
 

 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
Aanbieding:  
iedere vorm van aanbod gedaan door of vanwege Zakelijk in Beeld waaronder begrepen 
maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of onderwerpen. 
Algemene Voorwaarden:  
de onderhavige standaard leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle 
Overeenkomsten tussen Zakelijk in Beeld en de klant. 
De klant:  
de wederpartij van Zakelijk in Beeld en wederpartij in de zin van artikel 6:231 BW. 
Journalistiek trainingsbureau: eigenaren van Zakelijk in Beeld zijn Marije Alma en Harmke 
Harmke Oudenampsen. Oudenampsen is lid van de Nederlandse Vereniging van 
Journalisten en gebruiker in de zin van artikel 6:231 BW. 
Overeenkomst:  
de tussen het trainingsbureau en klant gesloten overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 
BW ten behoeve van het verrichten van trainingen en journalistieke werkzaamheden.  
Werk:  
het door Zakelijk in Beeld vervaardigde werk van trainingen, tot advies en videoproducties. 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en 
Overeenkomsten. Dit betreft trainingen, advies en videoproducties onder begeleiding 
van Zakelijk in Beeld 

2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover 
deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen Zakelijk in Beeld en klant.  

3. Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij deze 
uitdrukkelijk schriftelijk door Zakelijk in Beeld zijn aanvaard. 

4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in 
strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven deze Algemene 
Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de 
nietige bepaling partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel 
mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.traininginpraktijk.nl/algemene-voorwaarden/


Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst 

1. Elke Aanbieding geldt als een vrijblijvend aanbod. 
2. Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Aanbieding door de klant schriftelijk of 

per mail is aanvaard zonder wijziging of toevoeging, dan wel indien Zakelijk in Beeld 
op verzoek van de klant een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van 
journalistieke en trainings- werkzaamheden al dan niet overeenkomstig de 
Aanbieding. 

3. Indien de aanvaarding afwijkt van de inhoud van de Aanbieding, komt de 
Overeenkomst slechts tot stand nadat Zakelijk in Beeld schriftelijk of per mail heeft 
ingestemd met de afwijking.  

 
Artikel 3. Wijziging  

1. Wijziging van de Overeenkomst door de klant is alleen geldig indien de wijziging 
uitdrukkelijk schriftelijk door Zakelijk in Beeld is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding 
van de wijziging is uitgesloten. 

2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend 
oordeel van de eigenaren van Zakelijk in Beeld  het voor een behoorlijke uitvoering 
van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te 
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst 
dienovereenkomstig aanpassen en heeft de Zakelijk in Beeld recht op een 
aanvullende vergoeding.  

 
Artikel 4. Annulering 

1. Annulering van de Overeenkomst kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden.  
2. Bij annulering van de training of video-opdracht langer dan vier weken voor aanvang 

van de opdracht, brengen wij administratie -en voorbereidingskosten in rekening van 
250 euro.  

3. Tot twee weken voor aanvang: 50% van het factuurbedrag.  
4. Minder dan twee weken voor aanvang: het gehele bedrag.  
5. Bent u voor een training verhinderd of zijn er onvoldoende deelnemers, dan kunt u 

kosteloos andere cursisten sturen. U geeft deze wijziging door aan Zakelijk in Beeld. 
6. Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Zakelijk in Beeld niet 

gegeven kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een 
nieuwe datum vastgesteld. Of wij zoeken in overleg een andere trainer.  Alle overige 
afspraken blijven daarbij van kracht. Zakelijk in Beeld kan op geen enkele wijze 
aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datum 
wijziging gemoeid zijn. 

7. Indien Zakelijk in Beeld bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan 
voldoen, is Zakelijk in Beeld  gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is 
de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 



Artikel 4. Videoredactie & kwaliteit  
Het eindproduct van de gemonteerde video valt of staat met het aangeleverde materiaal 
door de klant. Zakelijk in Beeld zal zich ten uiterste inspannen voor een goed eindresultaat, 
passend bij het aangeleverde materiaal.  

1. Indien het aangeleverde materiaal van onvoldoende kwaliteit is, behoudt Zakelijk in 
Beeld zich het recht voor de montage te weigeren, maar de betalingsverplichting blijft 
bestaan. Zakelijk in Beeld zal wel adviseren hoe het geleverde materiaal te 
verbeteren is of opnieuw gedraaid dient te worden. Dit meerwerk wordt in rekening 
gebracht. 

2. Om de kwaliteit van de gemonteerde video te waarborgen dient de klant aan een 
aantal basiskwaliteiten te voldoen: kwalitatief goed audio, shots gedraaid vanaf een 
statief, gedraaid volgens de 5-shot-sequence, aanleveren van klein scenario. 

3. Het volgen van een video en/of presentatietraining bij Zakelijk in Beeld strekt zeer tot 
de aanbeveling. 
 

Artikel 5. Duur Overeenkomst en termijnen 

1. Tenzij partijen anders overeen zijn gekomen, eindigt de Overeenkomst van 
rechtswege nadat het Werk is geleverd. 

2. Indien partijen voor de levering van het Werk een termijn overeenkomen dan is dit 
nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn is 
Opdrachtgever gehouden Zakelijk in Beeld schriftelijk te manen spoed te betrachten 
en een redelijke termijn te verlenen om alsnog het Werk te leveren.  

Artikel 6. Vergoeding 

1. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Zakelijk in Beeld 
eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening wordt 
gehouden met de omvang en reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste 
gebruik van het Werk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel 7. Correctierondes video 

1. Na levering van het Werk komt aan de klant het eenmalig het recht toe op een 
eenvoudige herziening van het Werk zonder dat de klant een aanvullende 
vergoeding verschuldigd is. Uitsluitend Zakelijk in Beeld bepaalt of een herziening als 
een eenvoudige herziening is aan te merken en kosteloos wordt verricht. Vanaf de 
tweede correctieronde geldt de meerwerkprijs. 

 
Artikel 9. Facturering en betaling 

1. Bij trainingen geschiedt facturatie dertig dagen voorafgaand aan de training of twee 
weken na de training, afhankelijk van de afspraak. Het gehele bedrag dient uiterlijk 
de ochtend voor aanvang van de training binnen te zijn.  

2. Na het leveren van een video dient de facturatie binnen 14 dagen na facturatiedatum 
te zijn betaald.  

3. Afhankelijk van de aard en de duur van de opdracht kan facturering geschieden 
vanaf het moment van levering van het Werk. 

4. Indien Opdrachtgever het Werk niet exploiteert, ontslaat dit Opdrachtgever niet van 
enige betalingsverplichting.  

5. Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten.  
6. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke rente verschuldigd berekend vanaf 

de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn zoals omschreven in dit 
artikel. 

7. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten 
verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00.  

8. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zullen de 
vorderingen van Zakelijk in Beeld onmiddellijk opeisbaar zijn. 

Artikel 10. Opschorting  

1. Indien de Opdrachtgever een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet 
volledig of niet tijdig nakomt, is Zakelijk in Beeld  gerechtigd om zonder nadere 
kennisgeving zijn verplichtingen op te schorten onverminderd de overige 
bevoegdheden van de Journalist voortvloeiend uit de wet en deze Algemene 
Voorwaarden. 

 
Artikel 11. Aansprakelijkheid 
11.1 Zakelijk in Beeld is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor 
schade geleden door de klant, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, 
voortvloeiend of verband houdend met de Overeenkomst.  
 
Artikel 12. Faillissement/surseance 
12.1 Zowel klant als Zakelijk in Beeld  hebben het recht om ingeval van faillissement of 
surseance van betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.  
 



Artikel 13. Rechts- en forumkeuze 
 
13.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands 
recht van toepassing.  
13.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze 
Algemene Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend 
voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

 
Deventer, april 2019 

 
 


