
Algemene Leveringsvoorwaarden VR Productions 
 
Artikel 1 Definities  
In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 
 

a) Diensten: De VR Productions aangeboden diensten, zoals onder meer: 
beeldopname, edit, webdesign en meerdere multi media 
 

b) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot 
levering van Diensten door VR Productions wordt gesloten of met wie VR 
Productions in onderhandeling is geweest;  

 
c) Overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst inzake de levering van 

de diensten door VR Productions;  
 
d) VR Productions VOF, gevestigd te Gouda, geregistreerd bij de KvK onder 

nummer 69198942 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Leveringsvoorwaarden  
 

1.  Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle 
rechtsbetrekkingen (daaronder begrepen aanbiedingen, offertes en voorstellen) 
tussen VR Productions en Opdrachtgever.  

2.  Mocht een bepaling in deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig, 
vernietigbaar of anderszins on-afdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van 
de overige bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden niet aan. 
Partijen zullen dan in overleg treden om te komen tot nieuwe bepalingen ter 
vervanging van de betreffende bepalingen, die wat betreft inhoud, strekking en 
doel zoveel mogelijk met de originele bepalingen overeenkomen.  

3.  De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde en/of te 
hanteren algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

4.  VR Productions is gerechtigd deze Algemene Leveringsvoorwaarden te 
wijzigen. VR Productions zal de gewijzigde Algemene Leveringsvoorwaarden 
ten minste een maand voordat deze in werking treden bekendmaken. Partijen 
zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Leveringsvoorwaarden vanaf de 
dag dat deze in werking treden. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de 
Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde 
Algemene Leveringsvoorwaarden in werking treden indien de gewijzigde 
Algemene Leveringsvoorwaarden een substantiële verslechtering van de 
positie van Opdrachtgever inhouden.  

 
Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst  

 
1.  Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle aanbiedingen en/of 

offertes van VR Productions vrijblijvend.  
2.  Een Overeenkomst komt tot stand door een uitdrukkelijk akkoord van 

Opdrachtgever op de aanbieding en/of offerte, tenzij VR Productions na het 
akkoord van Opdrachtgever aangeeft haar aanbieding en/of offerte gezien het 
vrijblijvende karakter daarvan in te trekken. Een overeenkomst kan ook tot 



stand komen door ondertekening door Opdrachtgever van de aan hem door VR 
Productions verstuurde opdrachtbevestiging.  

3. VR Productions behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, 
verzoeken tot het verrichten van Diensten te weigeren.  

 
Artikel 4 Uitvoering overeenkomst door VR Productions  

 
1.  VR Productions voert de overeenkomsten uit naar beste kunnen en met de 

zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht. De overeenkomst houdt 
géén resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis in.  

2. VR Productions garandeert niet dat de door haar geleverde Diensten altijd 
(ononderbroken) zullen functioneren en/of bereikbaar zijn.  

3.  VR Productions bepaalt de wijze waarop en de personen door wie de 
overeenkomst wordt uitgevoerd en is gerechtigd werkzaamheden door middel 
van derden te (laten) verrichten.  

4. Alle door VR Productions aangegeven termijnen en doorlooptijden zijn slechts 
indicatief. VR Productions is derhalve dan ook niet gebonden aan termijnen. 
VR Productions is door overschrijding van enige termijn noch in gebreke, noch 
in verzuim. Bij mogelijke termijnoverschrijding zal VR Productions in overleg 
treden met Opdrachtgever.  

 
Artikel 5 Verplichtingen, garanties en vrijwaring door Opdrachtgever  

 
1.  Opdrachtgever zal haar volledige medewerking geven om VR Productions in 

staat te stellen haar verplichtingen na te kunnen komen (zoals o.a. tijdig 
aanleveren van juiste informatie).  

2. Opdrachtgever maakt zelf back-ups van alle data alvorens hij VR Productions 
de overeengekomen werkzaamheden laat verrichten. 3. Opdrachtgever 
garandeert dat hij de vereiste vergunningen, licenties etc. heeft en voorts 
gerechtigd is alle activiteiten te verrichten die hij met behulp van de Diensten 
verleent.  

4.  Opdrachtgever garandeert dat zij bij de uitvoering van de Overeenkomst cq de 
gebruikmaking van de door VR Productions geleverde diensten, geen 
wettelijke voorschriften schendt, geen rechten van derden schendt of 
anderszins onrechtmatig handelt.  

5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart VR Productions tegen elke 
vordering van derden, die direct of indirect het gevolg is van: (1) een 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van 
Opdrachtgever tegenover VR Productions of (2) een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever 
tegenover derden of (3) het onrechtmatig handelen dan wel nalaten van 
Opdrachtgever.  

 
Artikel 6 Prijzen  

 
1.  Tenzij in de Overeenkomst partijen uitdrukkelijk een vast honorarium is 

overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de 
werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de 
overeengekomen uurtarieven van VR Productions. Zijn deze niet uitdrukkelijk 
bepaald, dan gelden de gebruikelijke (uur)tarieven van VR Productions.  



2. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, is VR Productions 
gerechtigd het vaste honorarium te verhogen, indien tijdens de uitvoering van 
de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen hoeveelheid 
werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de 
overeenkomst, dat in redelijkheid niet van VR Productions mag worden 
veracht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het 
oorspronkelijk overeengekomen honorarium.  

3.  Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen en Opdrachtgever 
heeft aanvullende wensen die in redelijkheid beschouwd mogen worden als 
aanvulling of wijziging van hetgeen inde offert/opdrachtovereenkomst 
opgenomen is (meerwerk), zal VR Productions ten aanzien van dit meerwerk 
een nieuwe offerte opstellen waar Opdrachtgever binnen 5 dagen op zal 
beslissen.  

4.  VR Productions is gerechtigd de overeengekomen tarieven/prijzen jaarlijks met 
per 1 januari gewijzigd op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer 
volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gewijzigde 
tarief/prijs wordt berekend volgende de formule: het nieuwe tarief/prijs is 
gelijk aan het op dat moment geldend tarief /prijs vermenigvuldigd met het 
indexcijfer van de maand mei direct voorafgaand aan de wijziging, gedeeld 
door het indexcijfer van de maand mei een kalenderjaar daar voorafgaand.  

5.  VR Productions tevens gerechtigd de prijzen voor haar Diensten te verhogen 
indien zich een verhoging van de door VR Productions te maken kosten 
voordoet.  

6.  VR Productions zal het voornemen tot verhoging van het honorarium of 
uurtarieven uiterlijk 1 maand voor de ingang daarvan schriftelijk aan 
Opdrachtgever kenbaar maken.  

7.  Indien Opdrachtgever de door VR Productions kenbaar gemaakte verhoging 
van het honorarium of uurtarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever 
gerechtigd binnen 7 dagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst 
schriftelijk op te zeggen, dan wel te annuleren tegen de in de kennisgeving van 
VR Productions genoemde datum waarop de honorarium of uurtarief wijziging 
in werking zou treden, tenzij: - het een uurtarief wijziging betreft als bedoeld in 
art. 6.4; - de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op VR 
Productions rustende verplichting ingevolge de wet; - VR Productions alsdan 
alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk 
overeengekomen honorarium of uurtarief uit te voeren. Bij 
opzegging/annulering conform dit artikel is VR Productions gerechtigd een 
factuur te versturen voor alle tot op dat moment door haar verrichtte 
werkzaamheden, welke factuur door Opdrachtgever zal worden voldaan.  

8.  Tenzij anders vermeld zijn alle genoemde bedragen, prijzen, uurtarieven of 
honoraria in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW).  

 
Artikel 7 Betalingen  

 
1. Facturering geschiedt door VR Productions: - bij opdrachten op basis van 

uurtarief: telkens direct na afloop van een kalendermaand. - bij opdrachten op 
basis van vaste prijs: a) 25% van de overeengekomen som direct bij aangaan 
overeenkomst; b) 50% van de overeengekomen som binnen 1 maand na 



aanvang van de werkzaamheden; c) 25% van de overeengekomen som na 
afronding van de Opdracht. 2.  

2. Tenzij anders bepaald dienen facturen te worden betaald binnen 14 dagen na 
factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening. Indien 
Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij daardoor direct in verzuim (ook zonder 
dat daarvoor een aparte ingebrekestelling nodig is). Opdrachtgever is vanaf dat 
moment wettelijke rente verschuldigd.  

3. Indien VR Productions invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever 
komen de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Opdrachtgever, 
met een minimum van 15% van het saldo van de openstaande facturen en een 
minimum van €500.  

4. VR Productions heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te 
laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in 
mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de 
hoofdsom en de lopende rente.  

5. VR Productions kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot 
betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de 
toerekening aanwijst.  

6. VR Productions kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien 
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten 
worden voldaan.  

7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de 
opdrachtgever zijn de vorderingen van VR Productions op de opdrachtgever 
onmiddellijk opeisbaar.  

 
Artikel 8 Opschorting en/of afsluiting van Diensten  

 
1.  VR Productions is gerechtigd om onmiddellijk de levering van de Diensten te 

onderbreken, op te schorten of af te sluiten, zonder gehouden te zijn tot enige 
vorm van schadevergoeding aan Opdrachtgever, indien:  
-  Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet 

volledig nakomt;  
-  VR Productions goede gronden heeft om schending van het bepaalde in 

artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden aan te nemen;  
-  Na het sluiten van de overeenkomst VR Productions ter kennis 

gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de 
opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede 
grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet 
behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover 
de tekortkoming haar rechtvaardigt;  

-  Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is 
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;  

-  Opdrachtgever een factuur niet heeft voldaan binnen de in artikel 7.2 
bepaalde termijn en zij het bedrag niet binnen zeven (7) dagen nadat zij 
van deze tekortkoming op de hoogte is gebracht, alsnog heeft voldaan.  

2.  Het onderbreken en/of opschorten van de Diensten laten VR Productions recht 
om de Overeenkomst te ontbinden dan wel het treffen van enig ander 
rechtsmiddel dat zij tot haar beschikking heeft, onverlet.  

 



Artikel 9 Aansprakelijkheid  
 
1.  Indien VR Productions aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid 

beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  
2.  VR Productions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan 

doordat VR Productions is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever 
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.  

3.  Indien VR Productions aansprakelijk is voor enigerlei vorm van schade, dan is 
die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat 
gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien 
het een opdracht betreft met een langere looptijd dan zes maanden, is de 
aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden 
verschuldigde honorariumgedeelte.  

4.  VR Productions is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe 
schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de 
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking 
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke 
kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VR Productions aan de 
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan VR Productions 
toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of 
beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten 
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene 
voorwaarden.  

5.  De aansprakelijkheid van VR Productions voor ieder ander vorm van schade 
dan de hierboven vermelde directe schade, is uitdrukkelijk uitgesloten. VR 
Productions is dan ook niet aansprakelijk voor (onder andere) indirecte schade, 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfsstagnatie.  

6.  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid 
voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove 
schuld van VR Productions of zijn ondergeschikten.  

7.  Aansprakelijkheid van VR Productions wegens toerekenbare tekortkoming in 
de nakoming van de Overeenkomst en/of onrechtmatige daad ontstaat slechts, 
indien Opdrachtgever VR Productions onverwijld en deugdelijk schriftelijk in 
gebreke stelt, waarbij Opdrachtgever VR Productions een redelijke termijn 
geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en VR Productions ook na 
het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar 
verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo 
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 
VR Productions in staat is adequaat te reageren.  

8.  Reclames en aansprakelijkheidsstellingen over (vermeende) tekortkoming van 
VR Productions dienen door Opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na 
constatering aan VR Productions, zulks op straffe van verval van alle 
aanspraken.  

 
 
 
 
 
 



Artikel 10 Overmacht  
 
1.  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij 

daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te 
wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het 
verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.  

2.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen 
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten 
komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop VR Productions geen 
invloed kan uitoefenen, doch waardoor VR Productions niet in staat is de 
verplichtingen na te komen. Tekortkomingen van toeleveranciers van VR 
Productions, storingen in verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen 
in (telecommunicatie)netwerken, worden daaronder begrepen. Ook 
weersomstandigheden bij het gebruik van de Drone spelen een tekortkoming.  

3.  VR Productions heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de 
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat VR 
Productions zijn verplichtingen had moeten nakomen.  

4.  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de 
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer 
duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te 
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5.  Voor zover VR Productions ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels 
gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal 
kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte 
zelfstandige waarde toekomt, is VR Productions gerechtigd om het reeds 
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. 
Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een 
afzonderlijke overeenkomst.  

 
Artikel 11 Duur, beëindiging en ontbinding  

 
1.  De overeenkomst tussen VR Productions en de Opdrachtgever eindigt zodra de 

over weer overeengekomen prestaties zijn geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen in de geaccepteerde offerte/opdrachtovereenkomst.  

2.  VR Productions kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden 
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien: - Opdrachtgever 
(bij natuurlijke personen) overlijdt; - Opdrachtgever surseance van betaling 
aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend; - Opdrachtgever failliet wordt 
verklaard of diens faillissement wordt aangevraagd; - er sprake is van staking 
of liquidatie van de onderneming van Opdrachtgever; - beslag op een 
aanzienlijk deel van het vermogen van Opdrachtgever wordt gelegd, welk 
beslag niet binnen bekwame tijd de andere partij door beslaglegging of 
anderszins Opdrachtgever de bevoegdheid over zijn vermogen of een 
substantieel deel daarvan verliest;  

3.  VR Productions is gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden 
wanneer Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van 
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en hij zulk tekortschieten, na 
deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld binnen veertien (14) na 
ontstaan van de tekortkoming, niet binnen een redelijke termijn herstelt.  



4.  Indien de overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden zijn de vorderingen van 
VR Productions op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. VR Productions 
behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  

 
Artikel 12 Intellectuele Eigendomsrechten  

 
Het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van alle producten 
van de geest die VR Productions gebruikt bij de uitvoering van de opdracht, 
komen toe aan VR Productions en/of haar licentiegevers. Opdrachtgever mag 
alle door VR Productions ter beschikking gestelde informatie en kennis 
uitsluitend ten eigen behoeve gebruiken en ook uitsluitend met het oog op het 
doel van de verstrekking. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ter 
beschikking gestelde informatie en kennis geheel of gedeeltelijk te 
verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of te exploiteren en/of ter kennis 
van derden te brengen en/of op enige andere wijze aan derden ter beschikking 
te stellen.  

 
Artikel 13 Overdraagbaarheid  
 

Zonder voorafgaande toestemming van VR Productions is het Opdrachtgever 
niet toegestaan de overeenkomst of de daaruit voortvloeiden rechten en/of 
verplichtingen over te dragen aan een derde. VR Productions is bevoegd de 
overeenkomst en/of enige daaruit voortvloeiende rechten en/of verplichtingen 
over te dragen aan een derden. Voor zover vereist verleent Opdrachtgever 
hiervoor bij voorbaat haar toestemming op grond van artikel 6:159 BW.  

 
Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen  
 
1.  Op de (rechts)verhouding tussen VR Productions en Opdrachtgever is Nederlands 

recht van toepassing.  
2.  Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde 

rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Den Haag, 
behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet. 

 


