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Wij schatten onze uren zo nauwkeurig mogelijk in. Desondanks zijn wijzigingen in ideeën en
afspraken op basis van voortschrijdend inzicht altijd mogelijk. Indien dit gevolgen heeft voor
de in deze offerte gehanteerde prijzen bespreken wij dat altijd vooraf.

1.

FACTURATIE

1.1.

Facturatie zal, indien niet maandelijks, in twee termijnen plaatsvinden; te weten 50%
bij aanvang van het project en 50% na oplevering van de werkzaamheden.

1.2

Maandelijkse betalingen worden op de eerste van elke maand vooruit gefactureerd,
voor de komende maand.

1.3

Indien de Klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn de totale
opdrachtkosten voldoet, behoudt Cooler Media zich het recht om de animatie tijdelijk
offline te zetten, totdat dit gehele bedrag door Cooler Media is ontvangen.

1.4

Indien er wijzigingen nodig zijn buiten de originele briefing wordt € 95,- excl. BTW per
uur berekend om werkzaamheden uit te voeren.

2.

GELDIGHEID VOORSTEL

2.1

Definitieve planning en allocatie van middelen volgt na schriftelijke goedkeuring.

2.2

Op alle aanbiedingen en begrotingen van Cooler Media zijn de algemene
leveringsvoorwaarden van Cooler Media van toepassing.

2.3

De offerte is exclusief advertentiebudgetten, tenzij anders aangeven.

2.4

Elke offerte is geldig tot 14 dagen na dagtekening.

2.5

Betaling dient uiterlijk 30 dagen na facturering te geschieden.

3.

BEPERKINGEN

De volgende beperkingen zijn te allen tijde van kracht op het gebruik van onze diensten en
producten.
3.1

Ons werk gebruiken op een manier die door Cooler Media of in de wet wordt
beschouwd als pornografisch, beledigend, in strijd met de wet, immoreel of op elke
andere manier nadeel zou kunnen toebrengen aan Cooler Media of elk ander
persoon.

3.2

De animatie vertonen als reclame op televisiezenders. Gebruik op een
televisiezender dient de Klant vooraf te melden bij Cooler Media, zodat Cooler Media
de juiste rechten voor de audio en het beeld kan afkopen.

3.3

De audio los van de animatie gebruiken of de audio van de animatie gebruiken in een
reclame op radiozenders. Gebruik als reclame op de radio dient de Klant vooraf te
melden bij Cooler Media, zodat Cooler Media de juiste rechten voor de audio kan
afkopen.
© 1 januari 2020 Cooler Media B.V. | Stationsweg 1-A | 4811AX te Breda

2

3.4

De animatie na het verstrekken van de betalingstermijn en/of indien de betaling nog
niet compleet voldaan is, vertonen op een andere manier dan via het Vimeo-kanaal
van Cooler Media.

4.

PORTFOLIO

Cooler Media is gerechtigd om het video materiaal twee weken na definitieve oplevering op
te nemen in haar online portfolio, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken. De Klant staat
Cooler Media toe om het logo van de Klant te plaatsen op Cooler Media’s website onder de
vermelding van “klanten of referenties”.
De Klant is te allen tijde gerechtigd de hierbij verleende toestemming in te trekken.

5.

AUTEURSRECHT

Cooler Media draagt de rechten en bevoegdheden van al het beeldmateriaal die haar op
grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving toekomen niet over aan
de Klant. De Klant ontvangt een exclusief gebruikersrecht op de uiteindelijke animatie en
mag deze overal gebruiken (behalve broadcast). Bronbestanden worden door Cooler Media
niet gedeeld, tenzij dit expliciet is afgesproken.
Cooler Media draagt in geval van maatwerkopdrachten (expliciet vermeld) het ontwikkelde
designmateriaal die haar op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en
regelgeving toekomen wel over aan de Klant. Illustrator bronbestanden worden in dit geval
wel gedeeld.

6.

BOETES

Bij gebruik van de diensten en producten die zijn genoemd onder “Beperkingen”, dient de
Klant een boete te betalen van € 250,- excl. BTW voor elke vertoning en voor elke dag dat
de overtreding voortduurt.
Indien de animatie als een reclame op televisie wordt vertoond of de audio van de animatie
wordt gebruikt in een radiocommercial zonder toestemming, dient de Klant een boete te
betalen van € 2000,- excl. BTW voor elke vertoning en voor elke dag dat de overtreding
voortduurt.
Het totale boetebedrag heeft een maximum van viermaal de totale opdrachtkosten of vier
maal de door derden partijen op Cooler Media verhaalde kosten.

7.

AANSPRAKELIJKHEID

Cooler Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Klant voor enige
bijzondere of incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit dit contract of het gebruik
van de genoemde diensten en producten, zelfs niet indien Cooler Media op de hoogte is
gesteld van het risico van dergelijke schade, indien en voor zover de wet niet anders bepaalt.
De Klant vrijwaart Cooler Media tegen aanspraken door derden wegens eventuele inbreuk
op auteursrechten van derden voor door de Klant aan Cooler Media beschikbaar gestelde
gegevens ten behoeve van de vervaardiging/productie door Cooler Media van de genoemde
diensten en producten.
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