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Algemene voorwaarden Colourfool Agency B.V.


Dit zijn de algemene voorwaarden van Colourfool Agency B.V. (hierna: “Colourfool Agency”), statutair 

gevestigd te Purmerend, Nederland en kantooradres te (1101 GA) Amsterdam, Nederland, Keienbergweg 

63 (info@colourfoolagency.nl, +31 636037599, www.colourfoolagency.nl).


Colourfool Agency is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer:74472720. BTW-nummer: NL858404825B01 

.


1.Toepasbaarheid 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Colourfool Agency en op alle 

overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen Colourfool Agency en de klant. Deze voorwaarden 

zijn ook van toepassing op vervolg- en aanvullende opdrachten of opdrachten en nieuwe overeenkomsten 

met de klant.


1.2 Deze voorwaarden zijn eenvoudig te raadplegen op de website van Colourfool Agency 

(www.colourfoolagency.nl) en worden op verzoek van de klant onverwijld en kosteloos toegezonden.


1.3 Door de klant gehanteerde voorwaarden worden door Colourfool Agency uitdrukkelijk van de hand 

gewezen en zijn niet van toepassing op de overeenkomst, behoudens indien Colourfool Agency deze 

uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.


1.4 Colourfool Agency heeft het recht de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde 

voorwaarden zijn ook van toepassing op bestaande overeenkomsten. Colourfool Agency zal gewijzigde 

voorwaarden op haar website publiceren voordat deze van kracht worden. De gewijzigde voorwaarden 

treden in werking twee weken na de datum waarop deze zijn gepubliceerd, of zoveel later als in de 

publicatie is vermeld.


2.Totstandkoming van de overeenkomst 

2.1 Aanbiedingen van Colourfool Agency die aan bepaalde personen zijn gericht, gelden als aanbiedingen 

en zijn vrijblijvend. De overeenkomst met de klant komt tot stand door mondelinge of schriftelijke 

aanvaarding van het aanbod door de klant. Mondelinge aanvaardingen worden schriftelijk bevestigd door 

Colourfool Agency.
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2.2 Aanbiedingen van Colourfool Agency die niet aan bepaalde personen zijn gericht, worden beschouwd 

als uitnodigingen aan de klant tot het doen van een aanbod. Het verzoek of de aanvraag van de klant geldt 

in dat geval als het aanbod. De overeenkomst met de klant komt tot stand door schriftelijke aanvaarding 

van het aanbod of de feitelijke uitvoering van de overeenkomst waarop het aanbod betrekking heeft door 

Colourfool Agency.


2.3 Door Colourfool Agency gegeven opties zijn vrijblijvend. Het staat Colourfool Agency te allen tijde vrij 

opties aan derden te verstrekken en overeenkomsten met derden aan te gaan.


2.4 De artikelen 6:227b en 6:227c BW zijn niet van toepassing op de overeenkomst met de klant.


3. Annulering van opdrachten of instructies 

3.1 De klant heeft het recht opdrachten of opdrachten kosteloos te annuleren tot 24 uur voor aanvang van 

de werkzaamheden. De klant is echter te allen tijde aansprakelijk voor reeds gemaakte externe kosten en 

voor het maken van externe kosten die niet meer kunnen worden geannuleerd. De planning en administratie 

van Colourfool Agency bepaalt de datum en het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden. 

Voorbereidende werkzaamheden door Colourfool Agency van meer dan 2 uur komen voor rekening van de 

klant, ondanks tijdige annulering.


3.2 De totale waarde van de overeenkomst wordt bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de 

werkzaamheden door de klant betaald. De planning en administratie van Colourfool Agency bepaalt de 

datum en het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden.


4.Tarieven en kosten 

4.1 Diensten worden geleverd tegen de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende 

tarieven. Alle tarieven zijn exclusief BTW en inclusief kantoorkosten en externe kosten, tenzij anders 

aangegeven. Reiskosten worden apart in rekening gebracht conform onderstaande afspraken.


4.2 Tarieven zijn gebaseerd op werkdagen bestaande uit 8 uur. Het tarief voor een halve dag is gebaseerd 

op een werkdag bestaande uit 4 uur plus toeslag. Dagen voor filmen bestaan uit 10 uur of 5 uur voor een 

halve dag. Diensten worden aangeboden per dag of halve dag en niet per uur, met uitzondering van pre-

productievergaderingen, voorbereidingswerk en overwerk.


4.3 Reiskosten worden berekend op basis van 19 eurocent per kilometer. reizen met het openbaar vervoer 

worden de werkelijke kosten berekend op basis van 2e klas reizen. Kosten van vliegreizen worden berekend 

op basis van nacalculatie in economy class. Taxikosten en parkeerkosten buiten Amsterdam zijn binnen 
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redelijke grenzen voor rekening van de klant, evenals kosten voor verblijf in andere landen en kosten voor 

eten en drinken in dat geval.


4.4 Indien een budget wordt overeengekomen en tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat dit 

budget wordt overschreden, zal Colourfool Agency de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen. Het bedrag 

van de kostenoverschrijding zal aan de klant in rekening worden gebracht, tenzij deze direct aan Colourfool 

Agency antwoordt dat hij niet akkoord gaat met de kostenoverschrijding. Colourfool Agency kan in dat 

geval de uitvoering van de overeenkomst opschorten of doen opschorten totdat partijen hierover 

overeenstemming hebben bereikt.


4.5 Indien externe kosten tijdens de uitvoering of duur van de overeenkomst toenemen als gevolg van 

omstandigheden buiten de wil van Colourfool Agency, zullen de extra kosten aan de klant in rekening 

worden gebracht. Externe kosten omvatten, zonder beperking, materialen die bij de uitvoering van de 

overeenkomst worden gebruikt en tarieven van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.


5.Betaling 

5.1 Facturen worden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum betaald op de op de factuur vermelde 

bankrekening. De klant zal uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst gegevens over de persoon 

die de betaling verricht en een eventueel PO-nummer of andere referentie die wordt gebruikt om de betaling 

af te handelen aan Colourfool Agency sturen.


5.2 Vorderingen van Colourfool Agency zijn opeisbaar vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand 

komt. Het versturen van een factuur of het gebruik van een PO-nummer of andere referentie van de klant is 

dan ook geen vereiste voor het opeisbaar worden van vorderingen. Indien de klant wenst dat een referentie 

op een factuur wordt gewijzigd om de betaling te verwerken, zal hij Colourfool Agency hiervan op de hoogte 

stellen en de gevraagde referentie binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk toezenden.


5.3 Bij overschrijding van betalingstermijnen wordt de klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder 

dat enige ingebrekestelling is vereist. Colourfool Agency heeft het recht bij overschrijding van de 

betalingstermijn een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte daarvan in rekening te brengen, 

behalve wanneer de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval deze verschuldigd is. De klant is 

verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (inclusief juridische kosten) die Colourfool 

Agency maakt in verband met de inning van facturen, met een minimum van 15% van het openstaande 

bedrag inclusief rente.


5.5 De klant heeft niet het recht om betalingsverplichtingen op te schorten. De klant is niet gerechtigd enige 

betalingsverplichting jegens Colourfool Agency te verrekenen met enige vordering die hij op Colourfool 

Agency heeft, van welke aard dan ook.
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5.6 Colourfool Agency kan de nakoming van haar verplichtingen, ook met betrekking tot het verlenen van 

diensten, opschorten indien de klant niet aan zijn (betalings)verplichtingen, van welke aard ook, voldoet. 

Colourfool Agency kan ook de nakoming van haar verplichtingen opschorten indien de klant de in artikel 5.1 

bedoelde informatie niet aan Colourfool Agency heeft verstrekt. Colourfool Agency is niet aansprakelijk voor 

enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de opschorting van de nakoming van verplichtingen.


6. Uitvoering van de overeenkomst 

6.1 Bij de uitvoering van de overeenkomst zal Colourfool Agency de zorg in acht nemen van een goed 

opdrachtnemer. De verplichtingen van Colourfool Agency zijn inspanningsverplichtingen. De klant heeft het 

recht aanwijzingen te geven bij de uitvoering van de overeenkomst. Colourfool Agency en een ieder die zij 

bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt, behouden echter de artistieke vrijheid om te bepalen op 

welke wijze de overeenkomst wordt uitgevoerd. Op geen enkele wijze zal de overeenkomst tussen 

Colourfool Agency of de daarbij betrokken personen en de klant bestaan uit een gezagsverhouding.


6.2 Colourfool Agency en de door haar ingeschakelde personen zullen zorgvuldig omgaan met zaken die 

hen door of namens de klant ter beschikking worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van de 

overeenkomst, zoals kleding en sieraden. Het risico van beschadiging, verlies of diefstal berust bij de klant. 

De klant dient voldoende verzekerd te zijn. De klant staat er voor in dat dergelijke objecten, alsmede teksten 

en afbeeldingen die door of namens de klant aan Colourfool Agency en de door haar ingeschakelde 

personen ter beschikking worden gesteld, geen inbreuk maken op rechten van derden en de klant vrijwaart 

House of Orange voor eventuele aanspraken van derden in dat betreft.


6.3 Colourfool Agency kan bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen. De artikelen 7:404 en 

7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.


6.4 Indien de klant wenst dat een bepaalde persoon of derde bij de uitvoering van de overeenkomst wordt 

betrokken, zal Colourfool Agency zich in redelijkheid inspannen om deze persoon of derde partij te 

betrekken. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, zal Colourfool Agency een alternatief 

persoon of derde partij aanbevelen met vergelijkbare expertise en vaardigheden. Tenzij de klant Colourfool 

Agency vooraf schriftelijk heeft medegedeeld dat de specifieke persoon of derde die hij wenst te betrekken 

een voorwaarde is voor de totstandkoming van de overeenkomst, geeft het inschakelen van een andere 

persoon of derde de klant niet het recht om de overeenkomst ontbinden of beëindigen.


6.5 Colourfool Agency zal zich naar redelijkheid inspannen om de overeenkomst binnen de 

overeengekomen planning uit te (laten) voeren. Aanpassingen in het schema geven niet het recht de 

overeenkomst te ontbinden of te beëindigen, noch de betalingsverplichtingen op te schorten.


7. Intellectuele eigendomsrechten 
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7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, 

databankrechten, modelrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en octrooirechten, en andere rechten 

op al hetgeen bij de uitvoering van de overeenkomst wordt gebruikt of ontstaan bij de uitvoering van de 

overeenkomst, inclusief bijbehorende knowhow, berusten bij Colourfool Agency en haar licentiegevers.


7.2 Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, wordt aan de klant een licentie verleend op hetgeen 

in het kader van de overeenkomst door Colourfool Agency wordt geleverd. De intellectuele 

eigendomsrechten worden niet overgedragen en blijven berusten bij Colourfool Agency en haar 

licentiegevers. De licentie geeft de klant het recht tot verveelvoudiging en openbaarmaking van het 

geleverde, waarbij in tijd, plaats, drager en gebruik beperkt is tot hetgeen partijen bij het tot stand komen 

van de overeenkomst overeenkomen.


7.3 Het is de klant verboden sublicenties aan derden te verlenen zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Colourfool Agency. Aan toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. De licentie 

van de klant wordt verleend onder de opschortende voorwaarde van volledige nakoming van de 

(betalings)verplichtingen van de klant jegens Colourfool Agency, van welke aard dan ook. Bij betaling in 

termijnen is het gebruik door de klant voordat de laatste termijn is betaald voor eigen risico van de klant.


7.4 Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant om toestemmingen en rechten van 

geportretteerden en andere derde-rechthebbenden te regelen die nodig zijn voor het beoogde gebruik van 

het door Colourfool Agency geleverde, tenzij de geportretteerde personen en derde-rechthebbenden 

rechtstreeks door Colourfool Agency zijn betrokken.of schriftelijk anders is overeengekomen. De klant 

vrijwaart Colourfool Agency en de door Colourfool Agency betrokken personen tegen eventuele aanspraken 

van derden van deze geportretteerden en derde rechthebbenden.


7.5 Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant om bij het gebruik van het door Colourfool 

Agency geleverde werk de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven, waaronder op het gebied van het 

reclamerecht. De klant vrijwaart Colourfool Agency voor eventuele aanspraken van derden ter zake.


7.6 De opdrachtgever zal bij iedere publicatie van het geleverde werk de naam van Colourfool Agency en de 

daarbij betrokken personen publiceren. De klant zal daarbij de aanwijzingen van Colourfool Agency 

opvolgen. Het is niet toegestaan het werk te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Colourfool Agency. Aan toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Onder modificaties wordt, 

zonder beperking, verstaan het knippen, manipuleren en aanpassen van afbeeldingen. Morele rechten als 

bedoeld in artikel 25 van de Auteurswet zijn onbeperkt van toepassing. Het voorgaande geldt ook indien 

Colourfool Agency met de klant een onbeperkte licentie overeenkomt of intellectuele eigendomsrechten 

overdraagt.
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7.7 Voor iedere inbreuk op de inhoud van dit artikel over intellectuele eigendomsrechten, daaronder 

begrepen het gebruik van niet overeengekomen geleverde werkzaamheden onverminderd het recht van 

Colourfool Agency om afdracht van winst en volledige schadevergoeding te vorderen. Colourfool Agency 

heeft het recht de licentie van de klant te beëindigen indien zij handelt in strijd met dit artikel over 

intellectuele eigendomsrechten. Colourfool Agency is niet aansprakelijk voor schade van de klant of van 

derden die verband houden met deze beëindiging. De klant vrijwaart Colourfool Agency voor eventuele 

aanspraken van derden ter zake.


7.8 Colourfool Agency heeft het recht op eigen kosten de boeken en bescheiden van de klant die 

betrekking hebben op het gebruik van de door Colourfool Agency geleverde werkzaamheden te laten 

controleren door een door Colourfool Agency aangestelde registeraccountant ten kantore van de klant.


8. Vertrouwelĳkheid en privacy 

8.1 Colourfool Agency en de klant zullen alle informatie waarvan zij kennis nemen waarvan zij het 

vertrouwelijke karakter begrijpen of redelijkerwijs behoren te begrijpen, waaronder gegevens over de 

organisatie van partijen, strikt vertrouwelijk behandelen, behoudens bij de uitvoering van de overeenkomst 

voor zover strikt vereist, of indien gedwongen door een wettelijke vereiste of gerechtelijk bevel. De klant zal 

deze verplichting opleggen aan de personen die hij bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt.


8.2 Colourfool Agency verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet 

bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving.


9. overmacht 

9.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming in de nakoming van de 

overeenkomst niet aan Colourfool Agency worden toegerekend indien deze het gevolg is van 

omstandigheden die haar niet kunnen worden verweten, zoals oorlog, gevaar voor oorlog, mobilisatie, 

rellen, stakingen of uitsluitingen, brand, overstromingen, ziekte en/of ongevallen van de door Colourfool 

Agency betrokken personen, computerstoringen, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, tekort 

aan grondstoffen of verpakkingsmateriaal, transportvertragingen, juridische tussenkomst, 

invoerbeperkingen of andere beperkende maatregelen van overheidswege, alsmede elke andere 

omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert die niet uitsluitend van de wil van 

Colourfool Agency afhankelijk is, zoals vertragingen en gebreken in de levering van goederen en 

voorziening van diensten van door Colourfool Agency betrokken personen.


9.2 In dat geval worden de verplichtingen van Colourfool Agency opgeschort. Partijen hebben eerst na een 

periode van zes maanden het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opschorting en 

ontbinding leiden niet tot enige aansprakelijkheid van Colourfool Agency, ongeacht enig voordeel dat 

Colourfool Agency daaruit voortvloeit.
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10. Aansprakelĳkheid 

10.1 Colourfool Agency is niet aansprakelijk voor gevolgschade van de klant, waaronder, maar niet beperkt 

tot, winstderving, imagoschade en claims van derden. Colourfool Agency is niet aansprakelijk voor 

beschadiging, verlies of diefstal van voorwerpen die door of namens de klant aan Colourfool Agency en de 

mensen die Colourfool Agency bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt, zoals kledingstukken, ter 

beschikking worden gesteld. en sieraden, noch is zij aansprakelijk voor schade aan andere eigendommen 

van de klant of personen die voor of met de klant werken.


10.2 De aansprakelijkheid van Colourfool Agency voor andere soorten schade is beperkt tot het bedrag dat 

in de specifieke omstandigheden onder haar verzekering wordt uitgekeerd. De vordering op Colourfool 

Agency tot schadevergoeding is pas opeisbaar nadat Colourfool Agency betaling van de 

verzekeringsmaatschappij ter zake heeft ontvangen.


10.3 Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeringsmaatschappij mocht plaatsvinden, 

is de aansprakelijkheid van Colourfool Agency beperkt tot een bedrag van € 10.000,-. Iedere 

schadevordering op Colourfool Agency verjaart door verloop van 24 maanden vanaf het moment waarop de 

vordering is ontstaan.


10.4 Bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of 

grove schuld van Colourfool Agency.


11. Ontbinding van de overeenkomst 

11.1 Colourfool Agency kan een overeenkomst met de klant schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden 

zonder ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding of betaling gehouden te zijn, in geval aan 

de klant surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van de klant wordt aangevraagd, de klant 

die een natuurlijk persoon is, krijgt wettelijke schuldsanering op grond van de Wet Schuldsanering (WSNP) 

of de klant verliest op andere manieren de beschikkingsmacht over zijn vermogen.


11.2 In geval van ontbinding zijn alle vorderingen van Colourfool Agency op de klant met onmiddellijke 

ingang opeisbaar.


12. Toepasselĳk recht en bevoegde rechtbank 

12.1 Op de rechtsverhouding tussen Colourfool Agency en de klant is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
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12.2 Alle geschillen die ontstaan in verband met de rechtsverhouding tussen Colourfool Agency en de klant 

zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam, Nederland 

onverminderd het recht van Colourfool Agency om geschillen voor te leggen aan de rechtbank van de 

woonplaats van de klant .
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