DuPho.
Algemene voorwaarden Videografie (inkoop) van DuPho.
1.
Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet
1912
Het Werk: het door de Fotograaf vervaardigde eindproduct waarin
elementen van bewegende beelden zijn verwerkt, één en ander als bedoeld
in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, althans als artikel 10 lid 1 sub 10 Aw.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW die door Fotograaf
wordt ingeschakeld.
Hoofdovereenkomst: de Overeenkomst van opdracht zoals gesloten door
Fotograaf en Wederpartij
Prestatie: de prestatie die de Wederpartij op grond van de
Hoofdovereenkomst levert aan Fotograaf.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12
en 13 Aw.
2.
Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een door de Fotograaf
ingeschakelde Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en
mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een
overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze
voorwaarden zijn afgeweken.
3.
Opdracht
3.1 De Fotograaf maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de
uitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij de Wederpartij en wel tijdig
voor aanvang van de opdracht.
3.2 De Wederpartij is gehouden tegemoet te komen aan de wensen als
bedoeld in het vorige lid, alsmede om redelijke instructies van de Fotograaf
op te volgen bij de uitvoering van de opdracht.
4.
Auteursrechten
4.1 De door Wederpartij geleverde Prestatie is of wordt onderdeel van
het door Fotograaf vervaardigde Werk.
4.2 Fotograaf heeft het ontwerp gemaakt van het werk als bedoeld in het
vorige lid en houdt de leiding en het toezicht op de totstandkoming van het
werk, inclusief de prestaties van de Wederpartij.
4.3 Fotograaf is aan te merken als maker en enig en volledig
auteursrechthebbende van het Werk.
4.4 Voor zover aan de Prestatie van de Wederpartij enige
auteursrechtelijke bescherming toekomt, geldt de Hoofdovereenkomst
tevens als akte van overdracht van deze auteursrechten aan Fotograaf.
4.5 Voor zover het in het vorige lid bepaalde om welke reden dan ook
geen geldige overdracht tot stand brengt, is de Wederpartij gehouden om

op eerste verzoek van Fotograaf mee te werken aan volledige overdracht
van zijn auteursrecht aan Fotograaf.
5.
Vergoeding
5.1 Wederpartij ontvangt voor zijn prestatie de in de Hoofdovereenkomst
opgenomen vergoeding.
5.2 Indien en voor zover het Werk zou kwalificeren als een filmwerk in de
zin van de Auteurswet en de Fotograaf zou zijn aan te merken als producent
in de zin van de Auteurswet, staat de in het vorige lid genoemde vergoeding
gelijk aan de billijke vergoeding als bedoeld in art. 45 d lid 1 Aw.

6.
Garantie, vrijwaring en schadeloosstelling
6.1 De wederpartij garandeert en staat ervoor in dat de door hem
geleverde Prestatie vrij is van rechten van derden, van welke aard dan ook,
waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten en naburige rechten.
6.2. De wederpartij vrijwaart Fotograaf voor alle schade, boetes en ander
nadeel die verband houden met of voortvloeien uit aanspraken van derden
als bedoeld in het vorige lid en stelt Fotograaf dienaangaande schadeloos.
7.
Persoonlijkheidsrechten
7.1 Voor zover aan de prestatie van de Wederpartij enige
auteursrechtelijke bescherming toekomt, doet Wederpartij uitdrukkelijk
afstand van zijn recht op naamsvermelding als bedoeld in art 25 lid 1 onder a
Auteurswet.
7.2 Voor zover aan de prestatie van de Wederpartij enige
auteursrechtelijke bescherming toekomt, doet Wederpartij uitdrukkelijk
afstand van zijn recht om zich te verzetten tegen openbaarmaking van zijn
prestatie onder een andere benaming en tegen wijzigingen in het werk als
bedoeld in art 25 lid 1 onder b en c Auteurswet.

8.
Rechts- en forumkeuze
8.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn,
worden beheerst door Nederlands recht.
8.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene
Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de
Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
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