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Artikel 1 - Geldigheid 
A. Deze voorwaarden gelden voor elk voorstel, offerte en elke over-
eenkomst tussen Sonrisa Media en de (kandidaat) opdrachtgever, 
voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen schrifte-
lijk is afgeweken.
B. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkom-
sten met Sonrisa Media waarbij de opdrachtgever derden betrekt.

Artikel 2 – Aanvaarding
A. De opdrachtgever aanvaardt de opdracht door het 
ondertekenen van de offerte of opdrachtbevestiging. 
B. Wanneer door tijdsdruk of andere omstandigheden de opdracht 
mondeling door de opdrachtgever is verstrekt maar nog niet schrif-
telijk is vastgelegd, dan worden reeds verrichte werkzaamheden 
beschouwd als opgedragen door de opdrachtgever.
C. Sonrisa Media behoudt zich het recht voor de 
overeenkomst te ontbinden wanneer eerder onbekende 
informatie of omstandigheden tijdens de productie niet stroken 
met de waarden en normen van Sonrisa Media.

Artikel 3 – Uitvoering
A. De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de werkwijze en 
de creatieve stijl van Sonrisa Media.
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B. De opdrachtgever spant zich in om Sonrisa Media de optimale 
omstandigheden te verlenen om de opdracht uit te voeren. Dit be-
treft o.a. een werkbare planning, 
nodige ondersteuning, voorkomen van (geluid)overlast en coöpera-
tieve samenwerking met medewerkers en 
derden.
C. Sonrisa Media behoudt zich het recht voor opdrachten tijdelijk te 
onderbreken of definitief te 
beëindigen in geval van onwerkbare omstandigheden 
genoemd onder artikel 3.B. De betalingsverplichting van opdracht-
gever blijft bestaan.
D. Sonrisa Media beschouwt een productie als 
opgeleverd na de laatste correctieronde. 
E. Werkzaamheden na de oplevering vermeld in 3.D 
worden beschouwd als een nieuwe opdracht. 
F. De opdrachtgever kan zich niet beroepen op 
schade als gevolg van latere oplevering dan overeengekomen mits 
Sonrisa Media zich tot het uiterste heeft 
ingespannen dit tijdstip na te komen.

Artikel 4 - Betalen
A. Partijen komen op basis van de verstrekte opdracht een vergoe-
ding overeen exclusief BTW.
B. De opdrachtgever verplicht zich tot betaling van 50% van deze 
vergoeding binnen 7 dagen na aanvaarding van de opdracht. De an-
dere 50% dient te worden voldaan uiterlijk 14 dagen na oplevering 
van de opdracht. 
Sonrisa Media verstuurt hiertoe facturen.
C. Bij omvangrijke, dan wel langdurige projecten kunnen afwijkende 
betalingsafspraken worden gemaakt.
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D. De werkzaamheden vinden slechts aanvang na betaling van de 
eerste factuur als genoemd in 4.B.
E. Annulering van de opdracht door opdrachtgever is mogelijk tot 
uiterlijk 45 dagen voor de eerste 
opnamedag.
F. Bij annulering van de opdracht binnen de termijn van 45 dagen 
voor de eerste opnamedag verplicht de 
opdrachtgever zich tot betaling van 20% van de overeengekomen 
vergoeding voor de opdracht.
G. Bij annulering is de opdrachtgever te allen tijde gehouden tot het 
betalen van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en het betalen 
van alle overige kosten die door Sonrisa zijn gemaakt ten behoeve 
van de 
opdracht, waaronder locatiekosten en andere 
reserveringen.
H. Wanneer Sonrisa Media door niet-toerekenbare 
omstandigheden zijn verplichtingen niet kan nakomen, wordt deze 
ontslagen van leveringsplicht zonder dat de opdrachtgever aan-
spraak kan maken op enigerlei (schade)vergoeding dan wel com-
pensatie. Opdrachtgever blijft gehouden het reeds geproduceerde 
deel van de opdracht af te nemen.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid
A. De opdrachtgever ontslaat Sonrisa Media van de 
aansprakelijkheid voor materiële schade, immateriële schade en 
letselschade tijdens de werkzaamheden voor de opdracht, zowel 
op de locatie van de productie als bij andere werkzaamheden ten 
behoeve van de opdracht.
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B. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de 
vergoedingen en kosten voortvloeiend uit schending van intellectu-
eel eigendom van door haar aangeleverde 
onderdelen voor de opdracht, evenals voor 
intellectuele eigendomsrechten die na oplevering van de opdracht 
worden geclaimd.
C. Na de oplevering van de opdracht is opdrachtgever aansprakelijk 
voor alle aanspraken als gevolg van 
feitelijke onjuistheden in het eindproduct.

Artikel 6 - Auteursrechten
A. Op de concepten, voorstellen, ruw materiaal en (deels) afgeronde 
producties van Sonrisa Media berust het auteursrecht exclusief bij 
Sonrisa Media. Niets mag worden verveelvoudigd, gereproduceerd 
of worden bewerkt zonder schriftelijke toestemming van Sonrisa 
Media. Dit geldt ook voor thuisgebruik.
B. Sonrisa Media verstrekt de opdrachtgever een niet overdraagba-
re licentie voor het aanwenden van de 
productie voor de doeleinden zoals overeengekomen. Voor andere 
doeleinden verplicht de opdrachtgever zich tot het afnemen van 
aanvullende licenties. 
Opdrachtgever is niet gerechtigd sublicenties te 
verstrekken aan derden.
C. Bij faillissement van de opdrachtgever vervallen alle licenties die 
door Sonrisa Media aan haar zijn verstrekt.
D. Het is Sonrisa Media door de opdrachtgever 
toegestaan (delen van) ruw materiaal en afgeronde 
producties aan te wenden voor eigen promotiedoeleinden.
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Artikel 7 - Geschillen
A. Op elke overeenkomst tussen Sonrisa Media en de 
opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 
B. De rechter in het arrondissement waartoe de 
vestigingsplaats van Sonrisa Media behoort, is bij uitsluiting be-
voegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Sonrisa 
Media het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet 
bevoegde rechter.


