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Algemene Voorwaarden 

 Definities 

1. RHV Shoots: film- en fotografie bedrijf van 
Rob Herke Visser, gevestigd aan de 
Zeekant 45B, 2586 AB, Den Haag en 
geregistreerd onder KvK nr. 74541013. 

2. Klant: privépersoon of onderneming 
waarmee RHV Shoots een overeenkomst 
is aangegaan. 

3. Partijen: RHV Shoots en Klant samen. 

 Toepasselijkheid 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van 
toepassing op alle offertes, aanbiedingen, 
werkzaamheden, bestellingen, 
overeenkomsten en leveringen van 
diensten of producten door of 
namens RHV Shoots. 

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze 
voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en 
schriftelijk zijn overeengekomen. 

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van 
aanvullende en/of afwijkende Algemene 
Voorwaarden van de Klant of van derden 
uitdrukkelijk uit. 

 Offertes 

1. Aanbiedingen en offertes van RHV 
Shoots zijn vrijblijvend, tenzij daarin 
uitdrukkelijk anders vermeld. 

2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 
weken geldig, tenzij een andere 
aanvaardingstermijn in het aanbod of de 
offerte staat vermeld.  

3. Als de Klant een aanbod of offerte niet 
binnen de geldende termijn aanvaardt, 
dan vervalt het aanbod of de offerte. 

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor 
nabestellingen, tenzij Partijen dit 
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn 
overeenkomen. 

 Aanvaarding  

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende 
offerte of aanbieding, behoudt RHV 
Shoots zich het recht voor de offerte of het 
aanbod alsnog binnen 3 dagen na 
ontvangst van de aanvaarding in te 
trekken, zonder dat de Klant hieraan 
enige rechten kan ontlenen.  

2. Mondelinge aanvaarding van de Klant 
verbindt RHV Shoots slechts, nadat de 
Klant deze schriftelijk (of elektronisch) 
heeft bevestigd. 

 Prijzen 

1. Alle prijzen die RHV Shoots hanteert zijn in 
euro’s, zijn inclusief btw en exclusief reis-, 
verzend- of transportkosten, tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld of anders 
overeengekomen. 

2. Alle prijzen die RHV Shoots hanteert voor 
zijn producten of diensten, op zijn website 
of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, 
kan RHV Shoots te allen tijde wijzigen. De 
schriftelijk overeengekomen prijs tussen 
RHV Shoots en Klant is echter bindend. 

 Uitvoering 

1. RHV Shoots voert de overeenkomst naar 
beste inzicht en vermogen uit.  

2. RHV Shoots heeft het recht om de 
overeengekomen dienstverlening 
(gedeeltelijk) te laten verrichten door 
derden. 

3. De uitvoering van de overeenkomst 
geschiedt in onderling overleg en na 
schriftelijk akkoord en betaling van het 
eventueel afgesproken voorschot door de 
Klant.  

4. Het is de verantwoordelijkheid van de 
Klant dat RHV Shoots tijdig kan beginnen 
aan de uitvoering van de overeenkomst. 
Indien de Klant er niet voor heeft gezorgd 
dat RHV Shoots tijdig kan beginnen aan 
de uitvoering van de overeenkomst, 
komen de daaruit voortvloeiende extra 
kosten en/of extra uren voor rekening van 
de Klant. 

 Opzeggen 

1. De Klant kan een overeenkomst 
betreffende een dienst die voor een 
bepaalde aanvangsdatum is aangegaan 
opzeggen tot drie (3) dagen voor de 
aanvangsdatum zonder verdere kosten. 

2. Indien de overeenkomst betreffende een 
dienst drie (3) of twee (2) dagen voor de 
aanvangsdatum wordt opgezegd, dan 
wordt 50% van de afgesproken betaling in 
rekening gebracht. 

3. Indien de overeenkomst betreffende een 
dienst op de dag voorafgaande aan de 
aanvangsdatum wordt opgezegd, dan 
wordt 100% van de afgesproken betaling 
in rekening gebracht. 

 

 

 

 Vrijwaring 

1. De Klant vrijwaart RHV Shoots tegen alle 
aanspraken van derden die verband 
houden met de door RHV 
Shoots geleverde producten en/of 
diensten.  

 Klachten 

1. Beantwoordt een geleverd product of 
verleende dienst niet aan hetgeen de 
Klant redelijkerwijs van de overeenkomst 
mocht verwachten, dan dient de 
Klant RHV Shoots daarvan zo spoedig 
mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 
maand na constatering van de 
tekortkomingen, op de hoogte te stellen.  

 Aansprakelijkheid 

1. RHV Shoots is uitsluitend aansprakelijk 
voor enige schade die de Klant lijdt indien 
en voor zover die schade is veroorzaakt 
door opzet of bewuste roekeloosheid. 

2. Indien RHV Shoots aansprakelijk is, is 
deze aansprakelijkheid beperkt tot het 
(gedeelte van het) factuurbedrag waarop 
de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

 Ontbinding 

1. De Klant heeft het recht de overeenkomst 
te ontbinden wanneer RHV 
Shoots toerekenbaar tekortschiet in de 
nakoming van zijn verplichtingen, tenzij 
deze tekortkoming, gezien haar 
bijzondere aard of geringe betekenis, de 
ontbinding niet rechtvaardigt.  

2. RHV Shoots heeft het recht de 
overeenkomst met de Klant te ontbinden, 
indien de Klant zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst niet volledig of niet tijdig 
nakomt, dan wel indien RHV 
Shoots kennis heeft genomen van 
omstandigheden die hem goede grond 
geven om te vrezen dat de Klant zijn 
verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen 
nakomen.  

 Toepasselijk recht 

1. Op iedere overeenkomst tussen Partijen is 
uitsluitend het Nederlands recht van 
toepassing. 

 

 

 


