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EB Model Management VOF hierna te noemen EBMM bemiddelt ten behoeve van modellen en met opdrachtgevers. Voor zover niet uitdrukkelijk
bij schriftelijke overeenkomst van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle bemiddelingsen boekingsovereenkomsten en inschrijvingen van EBMM met bij haar ingeschreven en nog in te schrijven modellen. Deze voorwaarden
prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de opdrachtnemer en opdrachtgever, zelfs indien deze soortgelijke bepalingen als onderhavige
bevatten.
1. Algemeen
1 In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoel met:
1.1 Publiek: ieder natuurlijk persoon, die door tussenkomst van EBMM televisieopnamen bijwoont als toeschouwer ten behoeve van een
opdrachtgever en gegarandeerd is van een plaats.
1.2 Figurant: ieder natuurlijk persoon, die door tussenkomst van EBMM participeert in televisieopnamen ten behoeve van een opdrachtgever.
1.3 Opdrachtgever: ieder natuurlijk of rechtspersoon, waarmee EBMM in een contractuele rechtsrelatie treedt naar aanleiding van een opdracht
voor bepaalde werkzaamheden dan wel activiteiten. Hierbij te denken aan (televisie-)Producenten, omroep organisatie(s), en of
evenementenbureau(s).
1.4 Boekingen: opdracht-, order-, bemiddelings- of boekingsovereenkomst.
1.5 Reservepubliek: ieder natuurlijk persoon, die door tussenkomst van EBMM opnames bijwoont als toeschouwer ten behoeve van een
opdrachtgever, maar niet gegarandeerd is van een (zit-)plaats.
2. Prijzen:
2.1 Tarieven worden aan de hand van de EBMM-prijslijst, in overleg met EBMM per opdracht vastgesteld.
2.2 De opdrachtgever kan publiek boeken tegen de volgende tarieven: dagtarief, avondtarief en reservepubliektarief. Onder een dagtarief wordt
de prijs per persoon publiek, aanwezig bij opnamen tussen 9: 00 uur en 18: 00 uur verstaan. Het avondtarief is van toepassing bij opnamen na
18:00 uur en geldt per persoon publiek.
2.3 Boven de geldende tarieven per persoon publiek is de opdrachtgever een toeslag verschuldigd voor publiek voor internationale
programma's, en/of geselecteerd publiek.
2.4 Alle door EBMM gehanteerde werktarieven voor publiek zijn inclusief reiskosten, exclusief BTW en eventuele overige onkosten.
2.5 Tarieven zijn, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend geldig voor eenmalige uitzending en enkelvoudige herhaling,
2.6 Het is de opdrachtgever niet toegestaan overleg te plegen met de door EBMM bemiddelde personen publiek over prijzen en verdiensten.
2.7 De opdrachtgever heeft geen exclusiviteitsrechten op personen en publiek. Wanneer een opdrachtgever dit wenst, dienen vooraf bindende
afspraken gemaakt te worden met EBMM. Hierbij gelden speciale tarieven.
2.8 Een offerte wordt gedaan op grond van de aan EBMM ter beschikking gestelde informatie en onder voorbehoud van definitieve bekendheid
van de werkzaamheden. Een offerte is geldig tot 60 dagen na dagtekening,
3. Boekingen
3. 1 De door de opdrachtgever en EBMM ondertekende opdrachtbevestiging is bindend voor beide partijen en geldt maximaal voor vier uur.
3.2 Opties op publiek dienen uiterlijk een week voor aanvang van de eventuele boekingen te worden bevestigd om uitgevoerd te worden.
3.3 EBMM garandeert het geboekte aantal personen publiek niet voor 100 %, dit vanwege onvoorziene omstandigheden van het publiek. Echter
spant EBMM zich te allen tijde in het percentage van 100% zo dicht mogelijk te benaderen.
3.4 Het is opdrachtgever en publiek niet toegestaan, zonder goedkeuring en buiten medeweten van EBMM na eenmaal door haar in contact
gebracht, elkaar te benaderen of te contracteren. Indien zulks geschied is tweemaal het bedrag verschuldigd aan EBMM dat betaald had dienen

te worden indien de contacten geheel via EBMM waren gesloten.
3.5 Beide partijen zullen zich onthouden van gedragingen of uitingen tengevolge waarvan de goede naam van de opdrachtgever en/of EBMM in
diskrediet zou kunnen worden gebracht.
3.6 Voor publiek dat tussen 11:00 en 14:00 in de studio aanwezig is dient de opdrachtgever een lunch te verzorgen- Voor publiek dat langer dan
drie uur in de studio aanwezig is dient de opdrachtgever koffie en thee te verzorgen,
3.7 Publiek geboekt via EBMM wordt niet apart gehouden van de rest van het publiek.
4. Annulering.
4.1 Bij annulering van publiek door de opdrachtgever geldt het volgende:

• 110% van het overeengekomen tarief kan in rekening worden gebracht;
• tussen 48 en 24 uur voor aanvang is de opdrachtgever 125% van het overeengekomen tarief verschuldigd;
• tussen 24 en 12 uur voor aanvang is de opdrachtgever 150% van het overeengekomen tarief verschuldigd;
• tussen 12 en 6 uur voor aanvang is de opdrachtgever 175% van het overeengekomen tarief verschuldigd;
• binnen 6 uur voor aanvang, of bij annulering ter plaatse, is de opdrachtgever 200% van het overeengekomen tarief verschuldigd
4.2 EBMM is ten alle tijde gerechtigd een opdracht binnen 24 uur voor aanvang te annuleren.
4.3 Bij de berekening van voornoemde termijnen tellen zaterdagen, zon- en feestdagen niet mee.
4.4 Al het door EBMM geleverde publiek dat tijdens opname dag aanwezig is zal in rekening gebracht worden, mocht er publiek zijn dat niet de
opname kan bijwonen word er 150 % p.p berekend van het naar huis te sturen aantal over het afgesproken publiekstarief.
4.5 Bij een tijdswijziging van een opname word 20 % van het afgesproken tarief berekend over het geboekte aantal.
4.6 Bij een datum wijziging word 100 % wijzigingskosten in rekening gebracht over het geboekte aantal.
5. Betalingen.
5.1 Binnen 14 dagen na factuurdatum dient de betaling te zijn bijgeschreven op de bankrekening van EBMM. Wanneer de opdrachtgever niet
binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht met de inhoud van de
factuur volledig in te stemmen.
5.2 Wanneer het factuurbedrag niet binnen de betalingstermijn is betaald, is de opdrachtgever 2% rente verschuldigd aan EBMM waarbij
gedeelten van een maand worden gerekend tot volle maand.
5.3 Alle kosten welke door EBMM worden gemaakt ter effectuering van hun rechten, alsmede alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten in
geval van inschakeling van een gemachtigde , advocaat of deurwaarder, komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitenrechtelijkekosten
zijn zondere nadere sommatie of ingebrekestelling door de opdrachtgever verschuldigd in alle gevallen waarin EBMM cq de door haar
vertegenwoordigde een gemachtigde, advocaat of deurwaarder heeft moeten inschakelen ter incassering van haar vorderingen of het
handhaven van haar rechten. Voornoemde kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 500 Euro per
vordering,
5.4 De opdrachtgever verkrijgt dan het recht tot het overeengekomen gebruik van de gemaakte opnamen, nadat betaling van alle ter zake
verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden.
Bij overtreding, is de opdrachtgever jegens EBMM een onmiddellijk opeisbaar bedrag verschuldigd van € 250,-- per dag, per opname, gerekend
vanaf de dag van eerste openbaarmaking,
6. Aansprakelijkheid.
6.1 EBMM is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade en kosten van welke aard ook, die tijdens opnamen met publiek of in
verband met de aanwezigheid van publiek, ontstaan. De opdrachtgever vrijwaart EBMM nadrukkelijk voor iedere vordering, ook door of
vanwege derden.
6.2 Indien EBMM uit hoofde van toerekenbaar niet nakomen aansprakelijk is voor enige schade geleden door de opdrachtgever of derden, dan
blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal de hoogte van het met de opdrachtgever overeengekomen tarief, terzake van
de opdracht, exclusief eventueel overeengekomen additionele kosten.
6.3 De opdrachtgever verplicht zich WA verzekerd te zijn gedurende de werkzaamheden.

6.4 B&F is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever of derden voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van publiek van/naar de
opnameplaats en tijdens opnamen.
7. Overmacht
7.1 Bij overmacht van tijdelijke of blijvende aard, is EBMM gerechtigd de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, totdat
de overmacht teweegbrengende omstandigheid heeft opgehouden te bestaan, danwel geheel of gedeeltelijk als niet gegeven te beschouwen
is, zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding van welke aard ook- De opdrachtgever is verplicht hetgeen reeds is verricht, te betalen,
alles naar evenredigheid en in verhouding tot de prijs van het geheel.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, van welke aard ook, die buiten haar macht ligt en uitvoering van de overeenkomst
voor haar nadelig dan wel redelijkerwijs onmogelijk maakt.
7.3 In geval van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever, is deze gerechtigd de opdrachten in te trekken, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 4.
8. Toepasselijk recht.
8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing Geschillen omtrent deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslist
door de bevoegde rechter in het Arrondisement Amsterdam.

