Algemene voorwaarden bij afname modellen door bedrijven van MediaInc bv (ModelsInc)
1. ModelsInc is een handelsnaam en onderdeel van MediaInc bv. Met opdrachtgever wordt bedoeld de partij met wie ModelsInc een overeenkomst aangaat of
is aangegaan tbv van het leveren van modellen cq kandidaten uit het ModelsInc bestand voor een door opdrachtgever aangegeven media productie, promotie
opdracht etc.
2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om, zonder expliciete toestemming van ModelsInc, de aan opdrachtgever door ModelsInc geleverde cq door
opdrachtgever verkregen persoonlijke gegevens van ModelsInc modellen en kandidaten, voor andere doeleinden te gebruiken dan dat wat is
overeengekomen cq aan derde partijen te verstrekken. Ook is de opdrachtgever niet toegestaan verkregen persoonlijke gegevens van ModelsInc
modellen en of kandidaten aan te wenden voor het direct, zonder tussenkomst of zonder expliciete toestemming van ModelsInc, benaderen van
ModelsInc modellen en of kandidaten. Bij overtreding wordt het standaard ModelsInc tarief in rekening gebracht alsof de opdracht plaats zou hebben
gevonden plus een boete van Euro 1.500 per overtreding per model.
3. ModelsInc is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor door opdrachtgever eventueel geleden schade of vermeende geleden schade bij 'no show'
op overeengekomen opdracht of castingcall cq auditie van de opdrachtgever. Uiteraard zal bij eventuele no-show overeengekomen ModelsInc tarief voor
betreffend ModelsInc model/kandidaat niet in rekening worden gebracht door ModelsInc. Opdracht kan promotie opdracht, fotoshoot, commercial opname of
welke opdracht overeengekomen tussen ModelsInc en opdrachtgever dan ook zijn.
4. ModelsInc is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor eventueel door opdrachtgever geleden directe of indirecte materiële of immateriële,
vermeende, geleden schade, al of niet veroorzaakt door opdrachtgever geboekte ModelsInc modellen of andere ModelsInc kandidaten, ten tijde van, voor of
na de (media)productie van opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove onachtzaamheid van de bestuurder(s) van ModelsInc.
5. Nadat opdrachtgever modellen of andere kandidaten van ModelsInc heeft geboekt cq op castingcall/auditie heeft gezien is de opdrachtgever niet
toegestaan deze ModelsInc kandidaten voor vervolgopdrachten of andere opdrachten van welke aard dan ook, zonder tussenkomst en expliciete toestemming
van ModelsInc, te benaderen of in te zetten. Gebeurd dit toch dan wordt de betreffende opdracht in rekening gebracht als zou deze via ModelsInc hebben
plaats gevonden inclusief een boete van Euro 2.000 per overtreding per model.
6. Bestuurders, aandeelhouders, (beoogde) oprichters en vennoten van een rechtspersoon of personenvennootschap zijn hoofdelijk medeaansprakelijk voor
de nakoming van de verplichtingen van de rechtspersoon of personenvennootschap door of ten aanzien van welke aan ModelsInc enige opdracht is gegeven.
7. Het ModelsInc tarief is oa gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven media-uitingen (zie 11), eventueel regio, tijdsbestek en het aantal
dagdelen dat opdrachtgever boekt. Alle bedragen worden ex BTW geoffreerd en gefactureerd, inclusief alle kosten als bureau tarief en betaling
modellen, buyout etc. Echter veelal exclusief reiskosten. ModelsInc factureert reiskosten, tenzij anders overeengekomen, obv tweede klas OV
achteraf: adres geboekt ModelsInc model/kandidaat retour adres waar mediaproductie van opdrachtgever plaats vindt.
8.1. Na ondertekening van de door ModelsInc opgestelde opdrachtbevestiging, is opdrachtgever te allen tijde verplicht de gesloten overeenkomst na te
komen. ModelsInc heeft in de volgende gevallen het recht de gesloten overeenkomst te ontbinden: bij faillissement, (dreigende) surseance of in het geval van
aantoonbaar wangedrag of wanprestatie van de kant van opdrachtgever.
8.2. Het is opdrachtgever onder geen enkele voorwaarden cq omstandigheden toegestaan gesloten overeengekomen eenzijdig te ontbinden.
9.1 ModelsInc stelt opdrachtgever in de gelegenheid Modelsinc kandidaten middels auditie, castingcall, bezichtiging van toegestuurd (foto)materiaal of op
andere wijze, kandidaten goed te keuren voor haar opdracht.
9.2 Bij het boeken van ModelsInc kandidaten/modellen door opdrachtgever voor overeengekomen opdracht, stemt opdrachtgever er automatisch mee in dat
betreffende modellen/kandidaten voor betreffende opdracht zijn goedgekeurd. Het afnemen van Modelsinc modellen en of kandidaten ZONDER auditie,
castingcall, en of bezichtiging van toegestuurd (foto)materiaal, etc. is voor verantwoording van opdrachtgever tav de geschiktheid van betreffende ModelsInc
kandidaten en ontslaat opdrachtgever NIMMER van gesloten overeenkomst.
10. Na (elke) mediaproductie van opdrachtgever met ModelsInc Modellen/kandidaten, verplicht opdrachtgever zich het tussen ModelsInc en
Opdrachtgever overeengekomen bedrag aangaande betreffende mediaproductie binnen 20 dagen voor de geleverde dienst van ModelsInc te betalen. Indien
de overeengekomen betaling nog niet heeft plaats gevonden, is het de opdrachtgever en of de opdrachtgever van opdrachtgever, niet toegestaan de
mediaproductie met ModelsInc modellen te publiceren cq openbaar te maken, danwel anderszins te gebruiken. Voorts is opdrachtgever bij niet tijdige betaling
(dat wil zeggen na 20 dagen na de geleverde dienst) wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, alsmede een boete van 20 % van het
openstaande bedrag, onverminderd het recht van ModelsInc op volledige schadevergoeding.
11.1. Het is opdrachtgever niet toegestaan de mediaproductie met ModelsInc modellen cq kandidaten anders aan te wenden dan met ModelsInc in
opdrachtbevestiging overeengekomen Media-uiting (print, abri, internet etc.), regio (NL, Europa, etc.) en eventueel tijdsbestek. Wordt dit overtreden dan
wordt de extra media uiting, regio en eventueel tijdsbestek alsnog in rekening gebracht plus een boete van Euro 1500 per overtreding per model.
11.2. Het is opdrachtgever toegestaan de media productie met ModelsInc modellen maximaal 3 jaar na datum ondertekening te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen in de met ModelsInc afgesloten opdrachtbevestiging.
11.3. In het geval dat opdrachtgever (uiteindelijk) van minder media-uitingen gebruik maakt dan overeengekomen met ModelsInc, dan is restitutie cq
creditering cq korting aangaande de tussen ModelsInc en opdrachtgever overeengekomen factuurbedrag uitdrukkelijk NIET mogelijk.
11.4. Opdrachtgever is verplicht eventuele extra media uiting, tijdsbestek en of extra mediagebied, van mediaproductie buiten de gesloten
overeenkomst met ModelsInc, aan ModelsInc te melden zodra dit wordt ingezet.
12. Het is opdrachtgever niet toegestaan met ModelsInc afgesproken tarieven, werkwijze, voorwaarden of welk deel van de tussen ModelsInc en
opdrachtgever gesloten overeenkomst dan ook aan ModelsInc modellen/kandidaten dan wel schriftelijk als ook mondeling te communiceren.
13. Het is opdrachtgever niet toegestaan mededelingen te doen cq toezeggingen te doen aan ModelsInc modellen/kandidaten, waarvan de
opdrachtgever had kunnen weten dat deze door of via ModelsInc hadden plaats moeten plaats vinden.
14. Indien opdrachtgever de productie en/of promotieopdracht wenst te verschuiven naar een andere datum dan overeengekomen met ModelsInc en indien
niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoeft het de toestemming van ModelsInc voor het verschuiven van de datum van deze productie cq promotie
opdracht. Indien opdrachtgever deze toestemming voor verschuiven heeft verkregen, kan ModelsInc niet garanderen dat opdrachtgever met de zelfde
modellen cq promotiedames deze opdracht kan uitvoeren. ModelsInc zal haar uiterste best doen om in dat geval andere beschikbare geschikte modellen cq
promotie modellen aan te bieden voor deze verschoven opdracht. In alle gevallen blijft opdrachtgever gehouden aan de overeengekomen gesloten opdracht
en daaraan gebonden voorwaarden, ook al heeft deze een met ModelsInc ingestemde nieuwe opdrachtdatum.
Op de bemiddeling van MediaInc B.V. is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen opdrachtgever en ModelsInc zullen uitsluitend
worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

