Algemene leverende voorwaarden. Lees het zorgvuldig door.
OVEREENKOMST ( Film en Video – Release )

Dhr. B.A.H. Kruijt Leeuwerikstraat 13 2675XZ Honselersdijk , hierna Fotoloog genoemd en klant / muzikant / artiest /
muziekband, hierna genoemd Performer. Zijn met aangaan van de samenwerking het volgende overeen gekomen.
Toepasselijkheid:
Voorwaarden zijn van toepassing op alle filmproducties van Fotoloog, zowel op locatie, in zijn beheerde foto- filmstudio, als op
locaties van Partners. De overeenkomst beschrijft de rechten en plichten van zowel Fotoloog als Performer voor de productie van
video en audio opnames waarvoor Fotoloog en zijn zakenrelaties betaald worden en of als vriendendienst werkzaamheden vervullen.
(zakenrelaties hierna genoemd Partners).

Artikel 1:

Voorwaarden voor deelname aan producties

- Performer is op de hoogte dat zowel audio als video (geluid en beeld) wordt opgenomen.
- De opnames mogen ten allertijden geheel of gedeeltelijk door de Fotoloog en zijn Partners worden gebruikt voor promotion
doeleinden van hun werkzaamheden als filmer, geluidstechnicus en locatie beheerder.
- Inden van toepassing is de Performer zelf verantwoordelijk voor belastingafdrachten.

Artikel 2:

Rechten en plichten van performer

- Performer heeft na de afgesproken betaling recht op de bewerkte opnames (beeld en geluid) in HD kwaliteit.
- Ruwe onbewerkte opnames worden niet door de Fotoloog bewaard of verstrekt.
- Performer heeft geen recht om beeldmateriaal aan te passen of te laten aanpassen door derden (Editen). De oorspronkelijke
bronvermelding die zowel vooraf en achteraf te zien is mag niet worden verwijderd.
- Performer heeft toestemming van Fotoloog over zijn deel als rechthebbenden om opnames (inclusief bronvermelding) aan te
bieden via sociaalmedia en promotie websites.
- Performer heeft de plicht om andere rechthebbenden, auteurs, componisten vooraf op de hoogte te stellen van eventuele
commerciële publicaties.
- Performer doet door mee te werken aan de opnames afstand van alle eventuele portret- en modelrechten.

Artikel 3:

Rechten en plichten van Fotoloog

- Fotoloog is intellectueel eigenaar van alle producties, websites en performernamen van Performer die door Fotoloog zijn
gemaakt, ontworpen, bedacht, enzovoorts.
- Tenzij anders is overeengekomen, wordt er maximaal 180 minuten (Muziek 3 x 45 minuten) gefilmd.
- De keuze van weglaten (niet bewerken / monteren) is de volledige vrijheid van de Fotoloog.
- Fotoloog is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor mogelijke (nadelige) gevolgen voor de performer als gevolg van
de plaatsingsbeleid van promotiemateriaal van Fotoloog als mede Partners van Fotoloog, dan wel door publicatie op sociaal
media, televisie en magazines.

Artikel 4:

Afkopen filmrechten

- De Performer heeft de mogelijkheid op de filmrechten van opnames waarvan Fotoloog intellectueel eigenaar is af te kopen.
Als Performer hoef je dan niet langer de bronvermelding te plaatsen, vooraf en achteraf de filmopname.
- Na het afkopen van Filmrechten kan de Performer opnames te koop aanbieden, verhuren en of in bruikleen geven aan
commerciële bedrijven.
- Filmrechten hebben enkel betrekking op het intellectueel deel van Fotoloog en zijn Partners (geluid – Licht – Locatie). Bij het
afkopen zit niet inbegrepen de rechten over bijvoorbeeld gebruikte muziek en teksten.

Artikel 5:

Slotbepalingen

- De administratie van Fotoloog levert volledig bewijs op tussen partijen, één en ander behoudens tegenbewijs.
- Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
- Alle eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement naar keuze van
Fotoloog.
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