Okay Media, algemene voorwaarden 2022.

Algemene Voorwaarden Okay Media
K. Meijer h.o.d.n. Okay Media h.o.d.n. Okay S tudios (hierna: Okay Media) is inges chreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 71522379 en is geves tigd aan van Houtens traat 36 (7204J W) te Zutphen.

Artikel 1 - Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Okay
Media.
3. Diensten: De Diensten die Okay Media aanbiedt, zijn hetcreëren, filmen, monteren en bewerken van
fotografische - en filmwerken, zoals onder andere maar niet beperkt tot bedrijfsfilms, promotiemateriaal
en aftermovies. Tevens biedt Okay Media audio services aan, zoals het produceren van muziek, audio
mastering, sounddesign en voice-overs en dergelijke.
4. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die han delt in de uitoefening van beroep of bedrijf die
Okay Media heeft aangesteld, projecten aan Okay Media heeft verleend voor Diensten die door Okay
Media worden uitgevoerd, of waaraan Okay Media een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft
gedaan.
5. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Okay Media,
alsmede voorstellen van Okay Media voor Diensten die door Okay Media aan Opdrachtgever worden
verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Okay
Media waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
6. Okay Media: de dienstverlener die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Okay Media elke Overeenkomst
tussen Okay Media en Opdrachtgever en op elke dienst die door Okay Media wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene
voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Okay Media aan Opdrachtgever aangeven op
welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de
algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Okay Media is
overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten
van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of
worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de
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nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde s trekking als de
originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of s ituaties die niet geregeld zijn in deze algemene
voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de gees t van deze algemene voorwaarden.
8. De toepas s elijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitges loten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat
als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepas s ing.
10. In het geval Okay Media niet s teeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij
haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 - Het Aanbod
1. Alle door Okay Media gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij s chriftelijk uitdrukkelijk anders is
aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder s pecifieke voorwaarden geldig is , wordt dit uitdrukkelijk
in het Aanbod vermeld.
2. Okay Media is s lechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever s chriftelijk binnen 30
dagen wordt beves tigd. Niettemin heeft Okay Media het recht een Overeenkoms t met een (potentiële)
Opdrachtgever om een voor Okay Media gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een oms chrijving van de aangeboden Diens ten. De bes chrijving is voldoende
ges pecificeerd, zodat Opdrachtgever in s taat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken.
Eventuele gegevens in het aanbod zijn s lechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige
s chadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkoms t.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatis ch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van Okay Media zijn in begins el indicatief en geven Opdrachtgever bij
overs chrijding ervan geen recht op ontbinding of s chadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
6. Een s amenges telde prijs opgave verplicht Okay Media nimmer tot (op)levering van een deel van de in de
aanbieding of offerte begrepen Diens ten of zaken tegen een overeenkoms tig deel van de opgegeven prijs .

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkoms t komt tot s tand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkoms t
van Okay Media heeft aanvaard door expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geven op het Aanbod per email, dan wel door op een link te klikken in de offerte van Okay Media.
2. Okay Media is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen
verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergis s ing
of vers chrijving bevat. Aan deze vergis s ing of vers chrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Eventuele mondelinge afs praken zullen voor zover mogelijk s chriftelijk door Okay Media worden
beves tigd aan Opdrachtgever.
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4. Indien Opdrachtgever een reeds beves tigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk
gemaakte kos ten (inclus ief de bes tede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
5. Elke Overeenkoms t die met Okay Media wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan
Okay Media wordt toegekend, berus t bij het bedrijf en niet bij een individuele pers oon die met Okay Media
is verbonden.
6. Het herroepings recht van Opdrachtgever is uitges loten, tenzij anders overeengekomen.
7. Indien de Overeenkoms t door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever
afzonderlijk hoofdelijk aans prakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkoms t voortvloeiende
verplichtingen.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst
1. Indien en voor zover tus s en Opdrachtgever en Okay Media een Overeenkoms t is (af)ges loten, is de
duur van deze Overeenkoms t conform de duur van de opdracht of conform de duur zoals door partijen
overeengekomen.
2. Zowel Opdrachtgever als Okay Media kan de Overeenkoms t ontbinden op grond van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkoms t indien de andere partij s chriftelijk in gebreke is
ges teld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij als nog
verzuimt haar verplichtingen als dan correct na te komen. Hieronder worden tevens vers taan de betalings en medewerkings verplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de Overeenkoms t laat de betalings verplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor
zover Okay Media ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of pres taties heeft
geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkoms t is Opdrachtgever de tot dan
daadwerkelijk gemaakte kos ten vers chuldigd van Okay Media tegen het overeengekomen (uur)tarief. De
urenregis tratie van Okay Media is hierbij leidend. Alle pakketkortingen komen te vervallen.
5. Annuleringen zijn s lechts kos teloos mogelijk tot 48 voor aanvang van de draaidag. Indien
Opdrachtgever binnen 48 uur voor aanvang van de draaidag annuleert, is Okay Media gerechtigd de
kos ten genoemd in het voorgaande lid in rekening te brengen.
6. Zowel Opdrachtgever als Okay Media kan de Overeenkoms t zonder nadere ingebrekes telling geheel of
gedeeltelijk s chriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in s urs eance van
betaling verkeert, faillis s ement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie.
Indien een s ituatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Okay Media nimmer gehouden tot res titutie
van reeds ontvangen gelden en/of s chadevergoeding.
7. De Overeenkoms t dient binnen 6 maanden te worden voltooid. Bij gebreke hiervan, zal Okay Media de
Overeenkoms t ontbinden. Opdrachtgever heeft geen recht op res titutie van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening
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1. Okay Media zal zich ins pannen om de overeengekomen diens t met de groots t mogelijke zorgvuldigheid
uit te voeren zoals van een goed diens tverlener verlangd mag worden. Okay Media s taat in voor een
profes s ionele en onafhankelijke diens tverlening. Alle Diens ten worden uitgevoerd op bas is van een
ins pannings verbintenis , tenzij expliciet en s chriftelijk een res ultaat is overeengekomen welke uitvoerig is
bes chreven. De Diens ten worden zo s poedig mogelijk door Okay Media uitgevoerd conform de offerte,
daarbij rekening houdend met redelijke wens en van Opdrachtgever.
2. De Overeenkoms t op bas is waarvan Okay Media de Diens ten uitvoert, is leidend voor de omvang en de
reikwijdte van de diens tverlening. De Overeenkoms t zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van
Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diens ten in
verband met de Overeenkoms t.
3. De door Opdrachtgever vers trekte informatie en gegevens zijn de bas is waarop de door Okay Media
aangeboden Diens ten en de prijzen zijn gebas eerd. Okay Media heeft het recht haar diens tverlening en
haar prijzen aan te pas s en indien de vers trekte informatie onjuis t en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diens ten is Okay Media niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van
Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diens ten
wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Okay Media, is
Opdrachtgever gehouden om dienovereenkoms tig de aanvullende bijkomende kos ten te vergoeden op
bas is van een nieuwe offerte.
5. Okay Media is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diens ten naar eigen inzicht derden in te
s chakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereis en, houdt Okay Media Opdrachtgever tus s entijds
via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de Diens ten is gebas eerd op de door Opdrachtgever vers trekte informatie. Indien de
informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vas tges telde planning.
Nimmer is Okay Media aans prakelijk voor het bijs tellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of
oplevering van de Diens ten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet
in het gewens te formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking
verleent, een eventueel voors chot niet tijdig is ontvangen door Okay Media of er door andere
oms tandigheden, welke voor rekening en ris ico van Opdrachtgever komen, s prake is van vertraging heeft
Okay Media recht op een redelijke verlenging van de (op)leverings termijn. Alle s chade en bijkomende
kos ten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en
ris ico van Opdrachtgever.
8. Voordat Okay Media aanvangt met de Diens tverlening vindt een intakeges prek plaats , tenzij anders
overeengekomen. Opdrachtgever dient Okay Media of wel tijdens intakeges prek of in ieder geval
voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle oms tandigheden te melden die van belang zijn
of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wens t. Bij
voorkeur ges chiedt dit s chriftelijk.
9. Het creëren van vis uele- en filmwerken is een uiting van creativiteit, s maak en eigenheid. Indien
Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals Okay Media die hanteert, houdt dit ook in dat
Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en s tijl die Okay Media hanteert. Okay Media heeft het recht
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om de inhoud van haar diens tverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is
gemeld, naar eigen technis ch en creatief inzicht uit te voeren.
10. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkoms t Okay Media genoodzaakt is aanvullend
materiaal of een ruimte te huren, of achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking, kunnen hier
gedurende de opdracht extra kos ten voor worden gerekend. Het een en ander ges chiedt op bas is van
nacalculatie. Okay Media zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte s tellen. Alvorens dergelijke
kos ten bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dient Opdrachtgever toes temming te geven.
11. Okay Media kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afs praken te maken omtrent de
uitvoering, kos ten of de duur van de opdracht indien weers oms tandigheden of overige externe factoren
naar inzicht van Okay Media een doeltreffende uitvoering van de Overeenkoms t in de weg s taan.
Dergelijke oms tandigheden worden aangemerkt als overmacht. Enige s chade of vertraging ten gevolge
van een overmachts ituatie zijn nimmer een grond voor aans prakelijkheid van Okay Media en geven klant
geen recht op s chadevergoeding.
12. Al het door Okay Media opgenomen filmmateriaal wordt in begins el bewaard voor een termijn van 3
maanden. Na afloop van deze termijn zal Okay Media dit filmmateriaal vernietigen, tenzij anders
overeengekomen. Indien Opdrachtgever na deze termijn nog filmmateriaal wens t in te zien, dient zij
hiervan zelf een adequate back-up te maken. Hiervoor is Okay Media gerechtigd een aanvullende
vergoeding in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
13. Okay Media vraagt namens de Opdrachtgever geen vergunningen of andere al dan niet verplichte
documenten en toes temmingen aan bij overheden of andere ins tanties . S chade en/of vertraging als
gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toes temmingen komt voor rekening en ris ico van
Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Okay Media expliciet voor alle (gevolg)s chade als gevolg van het
ontbreken van vergunningen en toes temmingen.
14. Indien Okay Media problemen ervaart met de apparatuur en/of S D-kaart, dan zal Okay Media
kos teloos een nieuwe video opnemen.
15. Indien Okay Media een s pecifieke s hot nodig heeft en deze niet ges choten heeft, dan wel niet binnen
het budget pas t, kan Okay Media gebruik maken van s tockbeelden waarbij de licentie op naam van Okay
Media komt te s taan. Indien Opdrachtgever de videorechten wens en af te kopen, dan dient Opdrachtgever
de rechten zelf apart te regis treren op haar/zijn eigen naam.
16. Indien Opdrachtgever een films hoot in twee vers chillende periodes wens t, is voorgaande s lechts
mogelijk indien Opdrachtgever de factuur volledig heeft betaald. Het tweede deel dient binnen 6 maanden
uitgevoerd te worden. Indien Opdrachtgever het tweede deel niet binnen 6 maanden boekt, dan vervalt het
recht hierop.

Artikel 7 - (Op)Levering
1. Alle door Okay Media opgegeven oplevertermijnen betreffen nimmer fatale termijnen, tenzij expliciet
anders door Okay Media bij Overeenkoms t bepaald. Okay Media zal de te ontwikkelen werken opleveren
wanneer deze in haar profes s ionele opinie voldoen aan de s pecificaties van Opdrachtgever, welke aldus
kan afwijken van de overeengekomen opleverings termijn. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering
van de Diens ten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde
informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is
ontvangen door Okay Media of er door andere oms tandigheden, welke voor rekening en ris ico van
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Opdrachtgever komen, vertraging is onts taan, heeft Okay Media recht op een redelijke verlenging van de
(op)leverings termijn.
2. Nadat het werk door Okay Media is voltooid, heeft Opdrachtgever in begins el recht op 2 kos teloze
feedback-/aanpas s ings rondes , mits een wijziging binnen 72uur is aangegeven aan Okay Media. Het door
Okay Media geproduceerde werk geldt als opgeleverd nadat de feedback van Opdrachtgever is verwerkt.
Indien overeengekomen dat Opdrachtgever na oplevering recht heeft op meerdere aanpas s ings rondes ,
zijn de kos ten hiervan afhankelijk van hetgeen partijen bij Overeenkoms t hebben vas tgelegd conform het
overeengekomen uurtarief.
3. Alvorens aanvang wordt gemaakt met de montagewerkzaamheden en nadat de films hoot is gedaan,
ontvangt Opdrachtgever een muzieklijs t waaruit Opdrachtgever kan kiezen. Het is niet mogelijk om tijdens
de feedback-/ aanpas s ings ronde de muziek te veranderen. Alle wijzigingen die afwijken van het films cript
worden in rekening gebracht conform het overeengekomen uurtarief.
4. Indien s prake is van een gefas eerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring en/of een
kwaliteits check dient te geven, is Okay Media gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkoms t c.q.
oplevertermijn op te s chorten tot het moment dat Opdrachtgever haar goedkeuring heeft gegeven.
Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na de eers te vers ie het tot dan toe opgeleverde werk te
evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode
afkeurt, wordt het werk geacht te zijn aanvaard en wordt de opdracht als opgeleverd bes chouwd.
Opdrachtgever is niet gerechtigd een goed- of afkeuring in een latere fas e te bas eren op as pecten die in
een eerdere fas e reeds door haar zijn goedgekeurd.
5. De bronbes tanden zijn expliciet uitges loten van het gebruik van Opdrachtgever. T enzij partijen expliciet
en s chriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbes tanden niet aan Opdrachtgever geleverd.
Indien partijen overeenkomen dat de bronbes tanden worden overgedragen aan Opdrachtgever is Okay
Media gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkoms t te s luiten en een daartoe pas s ende geldelijke
vergoeding te eis en van Opdrachtgever.
6. Okay Media s pant zich in om de Diens tverlening binnen de overeengekomen termijn te realis eren, voor
zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien s prake is van s poed, is Opdrachtgever
gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
7. Opdrachtgever heeft twee keer de mogelijkheid om het s cript te wijzigen. Indien Opdrachtgever het
s cript nogmaals wens t te wijzigen, is Okay Media gerechtigd de kos ten conform het overeengekomen
uurtarief in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 8 - Voice-over en muziekrechten
1. Indien overeengekomen kan gebruik gemaakt worden van een of meerdere voice-overs en/of ov erige
audio. Partijen dienen nadere afspraken maken over de invulling hiervan.
2. Muziek dat in een filmwerk wordt gebruikt dient door Opdrachtgever vergoedt te worden.
Opdrachtgever is verplicht de verschuldigde vergoeding voor het gebruik ervan tijdig en volledig af te
dragen aan een organisatie zoals Buma/Stemra, Stichting SYNC, SENA of een vergelijkbare organisatie.
Opdrachtgever heeft een zelfstandige verplichting en verantwoordelijkheid om de betreffende
muziekrechten tijdig en op juiste wijze te regi streren en te vergoeden. Okay Media is niet verantwoordelijk
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voor het vas ts tellen van de hoogte van de vergoeding voor het gebruik van muziekrechten, tenzij partijen
expliciet en s chriftelijk anders overeen zijn gekomen.
3. Okay Media zal medewerking verlenen aan Opdrachtgever ten behoeve van de afhandeling van de
vergoeding van de muziekrechten.
4. Indien Okay Media door de betreffende organis atie wordt aanges proken op het betalen van een
vergoeding voor het gebruik van de muziekrechten, brengt Okay Media deze kos ten volledig in rekening bij
Opdrachtgever. Indien hierbij aanvullende kos ten zoals boetes en/of adminis tratieve las ten in rekening
worden gebracht door de organis atie, zal Okay Mediadeze kos ten, als mede haar eigen kos ten één op een
doorbelas ten aan Opdrachtgever. De Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf dient tevens
een boete te betalen aan Okay Media ter hoogte van 500,- euro per overtreding.

Artikel 9 - Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht alle door Okay Media verzochte informatie als mede relevante bijlagen en
aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewens te
vorm te vers trekken ten behoeve van een juis te en doelmatige uitvoering van de Overeenkoms t. Bij
gebreke hiervan kan het voorkomen dat Okay Media niet in s taat is een volledige uitvoering en/of
oplevering van de betreffende s tukken te realis eren. De gevolgen van een dergelijke s ituatie komen te
allen tijde voor rekening en ris ico van Opdrachtgever.
2. Okay Media is niet verplicht om de juis theid en/of volledigheid van de aan haar vers trekte informatie te
controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de
tijd is veranderd, noch is Okay Media verantwoordelijk voor de juis theid en volledigheid van de informatie
die door Okay Media voor derden is s amenges teld en/of aan derden wordt vers trekt in het kader van de
Overeenkoms t.
3. Okay Media kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkoms t, verzoeken om aanvullende
informatie. Bij gebreke hiervan is Okay Media gerechtigd om haar werkzaamheden op te s chorten totdat
de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige s chadevergoeding uit welke
hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde oms tandigheden dient Opdrachtgever dit
direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Okay
Media.

Artikel 10 - Adviezen
1. Okay Media kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies , plan van aanpak, ontwerp, rapportage,
planning en/of vers laglegging ten behoeve van de diens tverlening ops tellen. De inhoud hiervan is niet
bindend en s lechts advis erend van aard, doch zal Okay Media de op haar rus tende zorgplichten in acht
nemen. Opdrachtgever bes lis t zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. De door Okay Media vers trekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als
bindend advies .
3. Opdrachtgever is op eers te verzoek van Okay Media verplicht om door haar vers trekte voors tellen te
beoordelen. Indien Okay Media wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of
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niet tijdig een beoordeling op een door Okay Media gedaan voors tel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf
verantwoordelijk voor de hierdoor onts tane gevolgen, zoals vertraging.
4. De aard van de diens tverlening brengt met zich mee dat het res ultaat te allen tijde afhankelijk is van
externe factoren die de rapportages en adviezen van Okay Media kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit,
juis theid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens
medewerkers . Opdrachtgever s taat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juis te aanlevering van de
benodigde gegevens en informatie.
5. Opdrachtgever zal Okay Media s chriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle
oms tandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten
waarvoor Opdrachtgever aandacht wens t.

Artikel 11 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkoms t blijkt dat de Overeenkoms t aangepas t dient te
worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewens te
res ultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden
te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief. Okay Media is niet verplicht om aan dit verzoek te
voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkoms t wordt ges loten
en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Okay Media, Okay Media een
verkeerde ins chatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen
voorzien, worden deze kos ten niet doorberekend aan Opdrachtgever.
3. Indien Okay Media meer werk dient te verrichten dan zij had kunnen voorzien ten tijde van de offerte op
bas is van de door Opdrachtgever vers trekte informatie, of onder bezwaarlijker oms tandigheden moet
werken dan haar bij het aangaan van de Overeenkoms t bekend was of behoorde te zijn, is Okay Media
gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kos ten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien een vas te prijs is overeengekomen voor de diens tverlening, zal Okay Media Opdrachtgever
informeren over de bijkomende kos ten c.q. financiële cons equenties van de aanvullende
werkzaamheden. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken aanvullende of gewijzigde kos ten kan
vinden, heeft zij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het de werkzaamheden te annuleren,
echter zonder recht op res titutie of kwijts chelding van de kos ten van de reeds uitgevoerd aanvullende of
gewijzigde werkzaamheden.

Artikel 12 - Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in begins el exclus ief omzetbelas ting (btw), tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen
zijn in begins el exclus ief productiekos ten, kos ten voor s cript s chrijven, ondertiteling, voice-overs ,
deelmontage, extra filmkopieën en locatiekos ten en andere onkos ten, reis kos ten en verblijfkos ten, tenzij
anders overeengekomen. Dergelijke kos ten zullen in een zodanig geval worden berekend op bas is van
nacalculatie, tenzij anders overeengekomen.
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2. Voor opdrachten die op bas is van s poed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever
uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toes lag gerekend worden zoals overeengekomen in de
offerte en/of Overeenkoms t.
3. Okay Media voert haar diens tverlening uit conform het overeengekomen tarief.
4. Indien s chriftelijk overeengekomen, worden de reis tijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen
gerelateerde kos ten aan Opdrachtgever doorberekend.
5. Opdrachtgever is verplicht de kos ten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Okay
Media haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6. Betaling ges chiedt in begins el in twee termijnen. Opdrachtgever dient een aanbetaling binnen de
opgegeven termijn te voldoen alvorens Okay Media begint met de uitvoering van de Overeenkoms t. Het
res terende bedrag dient na oplevering te worden voldaan.
7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij
partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
8. Indien s prake is van een periodieke betalings verplichting van Opdrachtgever, is Okay Media gerechtigd
om de geldende prijzen en tarieven (s lechts ) conform de voorwaarden van de Overeenkoms t s chriftelijk
aan te pas s en, met inachtneming van een termijn van tenmins te 3 maanden
9. Okay Media is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende
inflatie tarieven. Overige prijs wijzigingen gedurende de Overeenkoms t zijn s lechts mogelijk indien en voor
zover deze uitdrukkelijk zijn vas tgelegd in de Overeenkoms t.
10. Opdrachtgever dient deze kos ten ineens , zonder verrekening of ops chorting, binnen de opgegeven
betaaltermijn binnen 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte
rekeningnummer en gegevens van Okay Media.
11. In geval van liquidatie, ins olventie, faillis s ement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens
Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de
Overeenkoms t onmiddellijk opeis baar.

Artikel 14 - Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever zijnde een Bedrijf niet aan haar betalings verplichting voldoet, en niet binnen de
daarvoor ges telde betalings termijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever
van rechts wege in verzuim.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is , zal Okay Media zonder nadere ingebrekes telling recht
hebben op de wettelijke handels rente vanaf de eers te verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding
van de buitengerechtelijke kos ten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de s taffel uit het bes luit
vergoeding voor buitengerechtelijke incas s okos ten van 1 juli 2012.
3. Indien Okay Media meer of hogere kos ten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen
deze kos ten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekos ten
zijn voor rekening van Opdrachtgever.
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Artikel 15 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Okay Media gaat zorgvuldig om met de (pers oons )gegevens van Opdrachtgever en zal deze s lechts
conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Okay Media de betrokkene hierover
informeren. Vragen over de verwerking van de pers oons gegevens en nadere informatie kunnen per e-mail
ges teld worden aan info@ okaymedia.nl.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van
een diens t van Okay Media verwerkt worden. Opdrachtgever s taat er tevens voor in dat de inhoud van de
gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart
Opdrachtgever Okay Media tegen elke (rechts )vordering welke verband houdt met deze gegevens of de
uitvoering van de Overeenkoms t.
3. Indien Okay Media op grond van de Overeenkoms t dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal
deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen s pecificaties en een beveiligings niveau dat, gelet op de
s tand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens , en de daaraan verbonden kos ten, niet onredelijk
is .

Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud
1. Okay Media levert alle filmwerken onder eigendoms voorbehoud, totdat Opdrachtgever alle
vers chuldigde bedragen volledig aan Okay Media heeft voldaan.
2. Kos ten en overige (gevolg)s chade als gevolg van het onder haar houden van de in opdracht van
Opdrachtgever gecreëerde films en overige vis uele werken, komen voor rekening en ris ico van
Opdrachtgever en zullen op eers te verzoek aan Okay Media worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 17 - Opschorting en ontbinding
1. Okay Media heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en
meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen
heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Okay Media gegronde reden zich
voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. Okay Media is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra
Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis,
te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever
schriftelijk worden bevestigd.
3. Okay Media is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het
opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever
voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Okay Media te
vergoeden voor elk financieel verlies dat Okay Media lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van
Opdrachtgever.
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Artikel 18 - Overmacht
1. Okay Media is niet aans prakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachts s ituatie haar
verplichtingen op grond van de Overeenkoms t niet kan nakomen.
2. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkoms t geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. Alle kos ten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkoms t zullen in dat geval door
Opdrachtgever worden betaald. Okay Media is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor
eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.
3. Onder overmacht aan de zijde van Okay Media wordt in elk geval vers taan, maar is niet beperkt tot: (i)
overmacht van toeleveranciers van Okay Media, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van
toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Okay Media zijn voorges chreven of
aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur (iv) overheids maatregelen, (v) s toring van elektriciteit,
internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Okay Media of
door haar inges chakelde advis eurs , (vii) weers oms tandigheden en (viiI) overige s ituaties die naar het
oordeel van Okay Media buiten haar invloeds s feer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk
of blijvend verhinderen.
4. Indien Okay Media bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of s lechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde
c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfs tandige waarde heeft.

Artikel 19 - Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien enig res ultaat dat is vas tgelegd in de Overeenkoms t niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming
van Okay Media alleen geacht te bes taan indien Okay Media dit res ultaat bij het aanvaarden van de
Overeenkoms t uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien s prake is van toerekenbare tekortkoming van Okay Media, is Okay Media uits luitend gehouden
tot betaling van enige s chadevergoeding indien Opdrachtgever Okay Media binnen 14 dagen na
ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft ges teld en Okay Media deze tekortkoming vervolgens
niet binnen een redelijke termijn heeft hers teld. De ingebrekes telling dient s chriftelijk te zijn ingediend en
bevat een dus danige nauwkeurige oms chrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Okay Media in
s taat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diens ten door Okay Media leidt tot aans prakelijkheid van Okay Media, is die
aans prakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkoms t wordt gefactureerd,
doch s lechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe s chade tenzij de s chade het gevolg
is van opzet of aan opzet grenzende roekeloos heid zijdens Okay Media. Onder directe s chade wordt
vers taan: redelijke kos ten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe s chade, de vas ts telling van
de s chadeoorzaak, de directe s chade, de aans prakelijkheid en de wijze van hers tel als mede de kos ten van
noodvoorzieningen. De aans prakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar
aans prakelijkheids verzekering maximaal per aans praak per jaar wordt uitgekeerd.
4. Okay Media s luit uitdrukkelijk alle aans prakelijkheid uit voor gevolgs chade. Okay Media is niet
aans prakelijk voor indirecte s chade, bedrijfs s chade, wins tderving en/of geleden verlies , gemis te
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bes paringen, s chade door bedrijfs s tagnatie, vermogens verliezen, vertragings s chade, rentes chade en
immateriële s chade.
5. Opdrachtgever vrijwaart Okay Media voor alle aans praken van derden als gevolg van een gebrek ten
gevolge van een diens t die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bes tond uit door Okay
Media geleverde Diens ten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de s chade uits luitend is veroorzaakt
door de diens t van Okay Media.
6. Indien op locatie van Opdrachtgever s chade onts taat aan de apparatuur van Okay Media, en deze
s chade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is een Opdrachtgever en/of diens medewerkers of
derden, is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de geleden s chade van Okay Media.
7. Okay Media is niet gehouden tot vergoeding van enige s chade indien er s prake is van incidentele
verwerking van een vis ueel werk, dat aan een derde toebehoort, als onderdeel van onderges chikte
betekenis in een door Okay Media (op)geleverde werk.
8. Indien de uitvoering van de Diens tverlening ges chiedt op een door Opdrachtgever aangewezen locatie
en er geen locatiebezoek heeft plaats gevonden voor aanvang van de filmwerkzaamheden, doch op de
filmdag blijkt dat de locatie niet ges chikt is voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkoms t, is
Okay Media gerechtigd de filmwerkzaamheden op te s chorten en van Opdrachtgever te verlangen dat een
nieuwe locatie wordt overeengekomen. Alle s chade en/of vertraging ten gevolge van voornoemde
s ituatie, komt voor rekening en ris ico van Opdrachtgever.
9. Enige door Okay Media opgeleverde adviezen, op bas is van door Opdrachtgever onvolledige en/of
onjuis t vers trekte informatie is nimmer grond voor aans prakelijkheid van Okay Media.
10. De inhoud van het opgeleverde advies van Okay Media is niet bindend en s lechts advis erend van aard.
Opdrachtgever bes lis t zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voors tellen en hierin genoemde
adviezen van Okay Media opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen
voor rekening en ris ico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te
maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Okay Media. Okay Media is niet gehouden aan enige
vorm van res titutie indien dit het geval is .
11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt inges chakeld, is Okay Media nimmer
aans prakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever inges chakelde derde als mede
het verwerken van res ultaten (van opges telde advies ) van de door Opdrachtgever inges chakelde derde in
Okay Media haar eigen advies .
12. Opdrachtgever s taat in voor de juis theid en volledigheid van de door haar vers trekte informatie en
wens en met betrekking tot de opdracht. Okay Media s luit uitdrukkelijk alle aans prakelijkheid uit voor
(gevolg)s chade die is onts taan uit het gebruik van de door Okay Media geleverde Diens ten.
13. Okay Media s taat niet in voor een juis te en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens
Okay Media verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangs t ervan.
14. Alle aans praken van Opdrachtgever wegens tekorts chieten aan de zijde van Okay Media vervallen
indien deze niet s chriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Okay Media binnen een jaar nadat
Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aans praken
bas eert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkoms t tus s en partijen vervalt de aans prakelijkheid van
Okay Media.
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15. Iedere vordering die berus t op aans prakelijkheid van Okay Media vervalt in elk geval na verloop van
een jaar na beëindiging van de Overeenkoms t tus s en P artijen.

Artikel 20 - Geheimhouding
1. Okay Media en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet
tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke
informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepas s ing indien de betreffende informatie reeds
openbaar/algemeen bekend is , de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de
Overeenkoms t bij Opdrachtgever aan Okay Media bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Okay
Media is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Okay Media opges telde adviezen, rapportages ,
ontwerpen, werkwijze en/of vers laglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is
Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn
hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Okay Media s teeds de vereis te
zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfs gevoelige informatie door Opdrachtgever vers trekt.
3. Indien Okay Media op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uits praak gehouden is de
vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te
vers trekken en Okay Media zich niet kan beroepen op een vers chonings recht, is Okay Media niet
gehouden tot enige s chadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de
Overeenkoms t.
4. Voor de overdracht of vers preiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen,
adviezen of producties die door Okay Media aan derden worden vers trekt, is de s chriftelijke toes temming
van Okay Media vereis t, tenzij een dergelijke toes temming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.
Opdrachtgever zal Okay Media vrijwaren voor alle aans praken van dergelijke derden als gevolg van het
vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de s chriftelijke toes temming van Okay Media is vers preid.
5. De geheimhoudings verplichting leggen Okay Media en Opdrachtgever ook de door hen in te s chakelen
derden op.

Artikel 21 - Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Okay Media waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt
tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Okay Media en worden niet
overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voornoemde zaken c.q. werken van Okay Media
worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Okay Media gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te
sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke
vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken
met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
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3. Het is Opdrachtgever verboden om alle s tukken en programmatuur waarop de IE-rechten en
auteurs rechten van Okay Media rus ten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter
bes chikking te s tellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke
voorafgaande s chriftelijke toes temming van Okay Media. Indien Opdrachtgever wijzigingen wens t aan te
brengen in door Okay Media opgeleverde zaken, dient Okay Media expliciet akkoord te geven op de
voorgenomen wijzigingen.
4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bes cheiden waarop de intellectuele eigendoms rechten
van Okay Media rus ten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkoms t.
5. Okay Media behoudt te allen tijde het recht op naams vermelding op de door haar opgeleverde werken
(ex artikel 25 Auteurs wet). Het is Opdrachtgever niet toeges taan enige aanduiding omtrent
auteurs rechten, merken, handels namen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te
verwijderen of te wijzigen.
6. Indien Opdrachtgever zelf content aanlevert, blijft dit eigendom van Opdrachtgever en wordt niet
overgedragen aan Okay Media, tenzij anders overeengekomen.
7. Het is Okay Media toeges taan technis che maatregelen te nemen ter bes cherming van het filmwerk.
Indien Okay Media door middel van technis che bes cherming de materialen heeft beveiligd, is het
Opdrachtgever niet toeges taan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
8.Okay Media heeft het recht om een korte opname, weergave of gedeelte te maken van het opgeleverde
en te plaats en op haar webs ite en/of s ocial mediakanalen ten behoeve van reclame- en
promotiedoeleinden. Indien Opdrachtgever de rechten heeft afgekocht, heeft Opdrachtgever het recht
haar toes temming hiervoor in te trekken, waarbij zij dit uitdrukkelijk s chriftelijk kenbaar dient te maken.
9. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toeges taan de door Okay Media geproduceerde filmwerken te
delen of te gebruiken, alvorens alle opens taande facturen aan Okay Media zijn voldaan.
10. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de
IE-rechten voordoet.

Artikel 22 - Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juis theid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle
gegevens , informatie, documenten en/of bes cheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Okay Media
vers trekt in het kader van een Overeenkoms t, als mede voor de gegevens die zij van derden heeft
verkregen en welke aan Okay Media zijn vers trekt ten behoeve van de uitvoering van de Diens t.
2. Opdrachtgever vrijwaart Okay Media van elke aans prakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig
nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig vers trekken van alle juis te, betrouwbare en
volledige gegevens , informatie, documenten en/of bes cheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart Okay Media voor alle aans praken van Opdrachtgever en door hem
inges chakelde of onder hem werkzame derden, als mede van klanten van Opdrachtgever, gebas eerd op
het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele s ubs idies en/of toes temmingen benodigd in het kader van de
uitvoering van de Overeenkoms t.
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4. Opdrachtgever vrijwaart Okay Media voor alle aans praken van derden welke voortvloeien uit de
werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens vers taan maar niet beperkt
tot intellectuele eigendoms rechten op de door Opdrachtgever vers trekte gegevens , informatie en content
die bij het uitvoeren van de Overeenkoms t gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van
Opdrachtgever jegens derde(n). Hieronder wordt tevens vers taan de vrijwaring van aans praken van
derden met betrekking tot het gebruik van muziek in opdracht van Opdrachtgever.
5. Indien Opdrachtgever elektronis che bes tanden, s oftware of informatiedragers aan Okay Media
vers trekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virus s en en defecten.

Artikel 23 - Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de s ervice van Okay Media of anders zins klachten heeft over
de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo s poedig mogelijk, maar
uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden.
Klachten kunnen mondeling of s chriftelijk gemeld worden via info@ okaymedia.nl met als onderwerp
“Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Okay Media de
klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Okay Media zal zo s poedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na ontvangs t van de klacht
inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplos s ing te komen.

Artikel 24 - Toepasselijk recht
1. Op de rechts verhouding tus s en Okay Media en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepas s ing. De
toepas s elijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitges loten.
2. Okay Media heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op
de hoogte s tellen.
3. Alle ges chillen, onts taan door of naar aanleiding van de Overeenkoms t tus s en Okay Media en
Opdrachtgever, worden bes lecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Zutphen
tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Zutphen, 25 februari 2022
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