
  
INKOOPVOORWAARDEN ICP 
 
 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 
overeenkomsten waarbij I Care Producties B.V., hierna te noemen 
‘de opdrachtgever’ aan een derde (hierna te noemen "de 
opdrachtnemer) de opdracht geeft tot het vervaardigen en/of leveren 
van gebruik gerede goederen en/of het verlenen van diensten en/of 
het (doen) uitvoeren van diensten vanaf een bedrijfsadres van 
opdrachtnemer, en/of het ter beschikking stellen van personeel en/of 
een andere overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van 
toepassing worden verklaard, hierna te noemen ‘de overeenkomst’, 
ten behoeve van het project(en) dat door de opdrachtgever wordt 
geproduceerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. Onder het project(en) wordt in deze algemene 
voorwaarden verstaan o.a. evenementen, audiovisuele productie, 
waaronder mede wordt begrepen een televisieprogramma, 
bedrijfsfilm, of internetactiviteit ten behoeve waarvan opdrachtnemer 
zijn werkzaamheden verricht. 
 
2. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven afwijkende 
voorwaarden van de opdrachtnemer, zelfs indien deze een 
soortgelijke bepaling als onderhavige bevatten. 
 
3. Overeenkomsten dienen door de opdrachtgever schriftelijk aan de 
opdrachtnemer te worden bevestigd met omschrijving van de 
overeenkomst en aanduiding van de vergoeding. 
 
4. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt binnen de door 
partijen hiervoor overeengekomen termijn. Indien partijen geen 
termijn zijn overeengekomen, dient de uitvoering van de 
overeenkomst te geschieden met de voortvarendheid, die van de 
opdrachtnemer redelijkerwijs kan worden verwacht. 
 
5. Indien de opdrachtnemer in gebreke blijft met uitvoering van de 
overeenkomst binnen de overeengekomen c.q. redelijke termijn, dan 
stelt de opdrachtgever hem deswege schriftelijk in gebreke, waarbij 
een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog alle verplichtingen na 
te komen. 
 
6. Indien de opdrachtnemer na bovengenoemde redelijke termijn in 
gebreke blijft met de uitvoering van de overeenkomst, verbeurt hij 
aan de opdrachtgever, zonder dat verdere sommatie of 
ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare en niet voor 
rechterlijke matiging vatbare boete ten bedrage van € 500,- per dag 
dat opdrachtnemer in gebreke blijft. 
 
7. Het bovenstaande laat onverlet enig ander recht van de 
opdrachtgever, waaronder mede wordt verstaan het recht op 
vergoeding van schade waaronder mede begrepen gevolgschade, 
die de opdrachtgever geldend kan maken uit hoofde van een 
toerekenbare tekortkoming door de opdrachtnemer. 
 
8. Teneinde de schade te beperken, zal de opdrachtnemer iedere 
opkomende verhindering om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
na te komen onverwijld aan de opdrachtgever melden. 
 
9. De opdrachtnemer garandeert dat door hem geen andere 
verplichtingen zijn aangegaan, welke aan de regelmatige uitvoering 
van de overeenkomst in de weg staan. 
 
10. Indien de opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan 
enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst voldoet, of bij 
grove nalatigheid van de opdrachtnemer of ingeval dat het project 
waaraan de opdrachtnemer meewerkt definitief wordt gestopt door 
overmacht aan de zijde van de opdrachtgever, alsmede in geval van 
faillissement, surséance van betaling van opdrachtnemer, alsmede 
ingeval de opdrachtnemer door beslaglegging of andere maatregelen 
de bevoegdheid c.q. de beschikking over zijn vermogen verliest, 
alsook indien komt vast te staan dat opdrachtnemer een onjuist 
beeld heeft verstrekt over de aard en de kwaliteit van de te leveren 
goederen en/of diensten, is de opdrachtgever gerechtigd, 
onverminderd haar recht op vergoeding van de geleden schade, de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder verder 
tot enige uitbetaling gehouden te zijn. 
 
11. Indien de vervaardiging van het project waaraan de 
opdrachtnemer zijn medewerking verleent tijdelijk gestopt wordt ten 
gevolge van overmacht aan de zijde van opdrachtgever zal de 
uitvoering van de overeenkomst door opdrachtgever kunnen worden 
opgeschort tot het moment waarop deze omstandigheden niet meer 
voortduren. Alsdan is de opdrachtgever gerechtigd de betaling aan 
de opdrachtnemer op te schorten, doch hij zal binnen veertien dagen 
na het intreden van de overmacht de opdrachtnemer kenbaar 
moeten maken wanneer de betaling zal worden hervat, bij gebreke 
waarvan de opdrachtnemer gerechtigd is de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang te beëindigen.  
 
12. Onder overmacht aan de zijde van de opdrachtgever, als 
bedoeld in de vorige twee artikelen, wordt begrepen iedere 
gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de opdrachtgever, zoals 
onder meer brand in de te bespelen locatie, ziekte/verhindering van 
een van de hoofdmedewerkers aan de productie, of andere 
schadeveroorzakende en belemmerde gebeurtenissen, waaronder 
overheidsmaatregelen, spertijdregelingen, politieke en andere 
beroeringen, afkondiging(en) van een dag (-en) van nationale rouw, 
werkstakingen, (terroristische) aanslagen, transportmoeilijkheden, 
storingen in het bedrijf van leveranciers, alsmede elke overige 
omstandigheid, onafhankelijk van de wil van de opdrachtgever, een 
en ander als gevolg waarvan het project bezwaarlijk kan doorgaan. 
Onder overmacht aan de zijde van de opdrachtgever wordt ten deze 
ook verstaan het stopzetten van het project door de opdrachtgever 
van de opdrachtgever. 
 
13. Betaling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer 
verschuldigde bedragen zal geschieden binnen dertig dagen na 
ontvangst door de opdrachtgever van de desbetreffende factuur van 
de opdrachtnemer. De door opdrachtnemer verschuldigde 
omzetbelasting (B.T.W.) wordt aan de opdrachtgever in rekening 
gebracht. Als waarde van de te leveren goederen en/of diensten 
wordt de in het contract vastgestelde factuurwaarde aangenomen. 
Opdrachtnemer geeft uitdrukkelijk toestemming aan opdrachtgever  
om al hetgeen opdrachtnemer verschuldigd is aan opdrachtgever te 
verrekenen met lopende verplichtingen alsmede met toekomstige 
verplichten van opdrachtgever aan opdrachtnemer. 

14. In de vergoeding is begrepen de vergoeding voor de overdracht 
van eventuele (auteurs)rechten welke de opdrachtnemer ten aanzien 
van zijn werkzaamheden kan doen gelden. 
 
15. De opdrachtgever heeft het exclusieve recht de prestatie van de 
opdrachtnemer, alsmede (de registratie van) het project waaraan de 
opdrachtnemer zijn medewerking heeft verleend, voor onbeperkte 
tijd in binnen- en buitenland te exploiteren en uit te zenden. 
Onder exploitatie wordt onder meer begrepen alle vormen 
betreffende openbaarmaking en verveelvoudiging van de 
prestatie/het project, al dan niet in bewerkte vorm, het reproduceren 
c.q. bewerken van de opname van de prestatie/het project, het 
samplen en/of play backen en/of nasynchroniseren daarvan, het 
(doen) uitgeven van alle breedteformaten film, videobanden en -
cassettes, videoplaten en video-CD's, CD's, CD-i's en CD-ROM's, 
DVD's, schriftelijke dragers, geluidsbanden/ cassettes, fotografieën, 
met daarop de vastlegging van de prestatie/het project of een 
reproductie/bewerking daarvan, het (doen) verkopen, verhuren, 
uitlenen, afleveren of anderszins verspreiden of in het verkeer 
brengen van de opname van de prestatie/het project of van een 
reproductie/bewerking daarvan, dan wel het voor die doeleinden 
invoeren, aanbieden of in voorraad hebben, het doen uitzenden op 
welke wijze, waar en hoe vaak dan ook of anderszins openbaar 
maken of verveelvoudigen op welke wijze, nu of in de toekomst 
bekend, dan ook, van de opname van de prestatie/het project of van 
een reproductie/ bewerking daarvan. 
Onder uitzenden wordt verstaan het (doen) uitzenden van de 
opname van de prestatie/het project voor een algemeen publiek via 
radio c.q. televisie via digitale-, analoge-, ether-, satelliet-, aardse 
zender, zendinrichtingen, DVB-T, en al dan niet gelijktijdige doorgifte 
c.q. overbrenging daarvan per kabel, telefoonlijn en Internet, digitale 
netwerken of op welke wijze nu of in de toekomst bekend en het 
exclusieve recht om de opname van de prestatie/het project te 
(doen) uitzenden voor een specifiek publiek in het kader van 
abonnee- en pay per view- en closed circuit-uitzendingen, video-on-
demand, video on-near-demand.  
 
16. De opdrachtgever heeft op grond van de aan hem overgedragen 
rechten onder meer de exclusieve bevoegdheid het project, c.q. de 
bijdrage van de opdrachtnemer daaraan, in de Nederlandse of in een 
andere taal volgens eigen inzicht te gebruiken en tegelijkertijd 
meerdere taalversies te doen vervaardigen, het project van 
ondertitels in alle talen te voorzien en in alle talen (eventueel met 
gebruik van de stemmen van derden) na te synchroniseren. 
 
17. De opdrachtnemer erkent het belang van de opdrachtgever 
redelijke, door de opdrachtgever noodzakelijk geachte wijzigingen 
en/of bewerkingen van zowel de bijdragen van de medewerker aan 
het project, als latere wijzigingen en bewerkingen van het project aan 
te kunnen brengen en doet in dat kader afstand van het recht zich 
daartegen te verzetten. Tevens doet de opdrachtnemer afstand van 
het recht op naamsvermelding. 
 
18. Opdrachtnemer verklaart dat hij kan beschikken over eventuele 
auteursrechten welke door de opdrachtnemer ter beschikking 
gestelde medewerkers of hulppersonen ten aanzien van het project 
zou kunnen doen gelden en opdrachtnemer verklaart zich bevoegd 
tot overdracht van deze rechten en vrijwaart opdrachtgever van 
aanspraken van derden dienaangaande. 
 
19. Opdrachtnemer verklaart dat hij kan beschikken over alle rechten 
op het aangeleverde materiaal of de in het kader van de 
overeenkomst geleverde prestatie, en staat er voor in dat zij ter zake 
geen inbreuk maakt op rechten van derden. Voorts vrijwaart zij 
opdrachtgever voor iedere aanspraak, waaronder mede financiële 
aanspraken begrepen, van derden. 
 
20. De door opdrachtnemer en/of de door de opdrachtnemer 
terbeschikkinggestelde medewerker in opdracht van de 
opdrachtgever vervaardigde en/of geleverde producten en werken, 
die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de 
uitvoering van de overeenkomst, alsmede de hieraan ten grondslag 
liggende concepten, ontwerpen en prototypen blijven te allen tijde 
eigendom van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
anders is overeengekomen.  
 
20.1 In aanvulling op de artikelen 15 tot en met 20 staat 
opdrachtnemer die verantwoordelijk is voor het bouwen of leveren 
van software er voor in dat  de opdrachtgever te allen tijde toegang 
heeft tot het (in tijd, wijze en territorium) onbeperkte gebruik van de 
software en staat de opdrachtnemer ervoor in dat opdrachtgever 
over een kopie van het software ontwerp kan beschikken voor de 
gewenste of noodzakelijke aanpassingen op de prestatie van 
opdrachtnemer. Substantiële aanpassingen op de prestatie kan  
opdrachtgever in principe  niet zonder tussenkomst van 
opdrachtnemer verrichten, behalve indien opdrachtnemer niet meer 
bestaat dan wel wanneer opdrachtnemer onredelijke eisen stelt aan 
de door haar te verrichten aanpassingen, zoals een te hoge -niet 
marktconforme- vergoeding. In die gevallen is opdrachtgever 
gerechtigd zonder tussenkomst van opdrachtnemer de 
aanpassingen te verrichten. 
 
21. De door opdrachtnemer te leveren goederen en/of diensten 
gelden als geleverd indien zij de door opdrachtgever aangewezen 
plaats van bestemming hebben bereikt. Tenzij anders overeen is 
gekomen, zal het risico van vervoer naar de plaats van bestemming 
voor rekening van opdrachtnemer zijn.  
 
22. De opdrachtnemer verplicht zich, zowel tijdens als ook na 
beëindiging van zijn diensten en/of diensten tot geheimhouding 
jegens een ieder ten aanzien van alle gelegenheden of 
bijzonderheden welke de opdrachtnemer ter kennis zijn gekomen 
omtrent het product of omtrent het bedrijf van de opdrachtgever, dan 
wel enig ander bedrijf waarmee de opdrachtnemer contract 
onderhoudt of heeft onderhouden, dan wel met betrekking tot enig 
persoon omtrent wie de opdrachtnemer tijdens of in verband met zijn 
diensten en/of diensten enige bijzonderheid heeft vernomen. Indien 
de opdrachtnemer het verbod als hiervoor omschreven overtreedt, 
verbeurt de opdrachtnemer aan de opdrachtgever een direct 
opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van  
€ 5000,- per overtreding, onverminderd het recht van de 
opdrachtgever om behalve de boete, vergoeding van de werkelijk 
geleden schade te vorderen. 
 

23. Het is de opdrachtnemer verboden om in verband met zijn 
werkzaamheden, van derden voor eigen gewin enig direct of indirect 
voordeel in welke vorm, of welke benaming dan ook, aan te nemen, 
te bedingen of te verstrekken aan derden. 
 
24. De opdrachtnemer garandeert zich tegen alle risico's van 
bedrijfsaansprakelijkheid afdoende verzekerd te hebben. De 
opdrachtnemer is ermee bekend dat de opdrachtgever niet 
aansprakelijk is voor schade ontstaan bij de uitvoering van de 
overeenkomst en die is veroorzaakt door dan wel kan worden 
toegerekend aan opdrachtnemer of door opdrachtnemer eventueel 
ingeschakelde hulppersonen en/of werknemers, noch voor 
letselschade (en gevolgschade) bij hulppersonen en/of bij 
werknemers en/of bij opdrachtnemer persoonlijk. 
 
25. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schades en verlies 
ontstaan door toedoen van door opdrachtnemer 
terbeschikkinggestelde hulppersonen en/of werknemers, aan derden 
bij werkzaamheden verricht buiten de werksfeer van de omschreven 
functie van de opdrachtnemer of buiten de opgedragen 
werkzaamheden. 
 
26. De schade waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk kan worden 
gesteld is te allen tijde beperkt tot hetgeen de verzekeraar van 
opdrachtgever terzake onder de desbetreffende geldende 
verzekeringspolis uitkeert. De maximale dekking van opdrachtgever 
bedraagt € 2.500.000 per gebeurtenis, met dien verstande dat de 
dekking voor in het kader van de opdracht onder opdrachtgever al 
dan niet tegen betaling rustende roerende en onroerende zaken 
onder opzicht van opdrachtnemer maximaal € 500.000 voor 
onroerende zaken bedraagt en € 25.000 voor roerende zaken 
waarbij geen aansprakelijkheid bestaat tijdens het transport van en 
naar de door opdrachtgever aangewezen opslagplaats. 
Onverminderd het voorgaande is opdrachtgever nimmer 
aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst. 
 
27. Voor overtredingen door hulppersonen en/of werknemers van de 
wettelijke regels voor arbeids/rusttijden, ter zake waarvan -indien 
opdrachtgever alsnog door de autoriteiten wordt beboet- 
opdrachtnemer aan opdrachtgever per geval een onmiddellijk 
opeisbare, niet voor rechtelijke matiging vatbare boete verbeurt gelijk 
aan de boete die aan opdrachtgever is opgelegd. 
 
28. De opdrachtgever is verplicht zodanige regelingen te treffen en 
aanwijzingen te verstrekken, dat de, door de opdrachtnemer 
terbeschikkinggestelde, medewerker tegen gevaar voor lijf, 
eerbaarheid en goed zover beschermd en verzekerd is als 
redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden kan 
worden gevorderd. 
 
29. De opdrachtnemer staat er voor in dat de ter beschikking 
gestelde apparatuur aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen 
voldoet en dat bij een optredend gebrek zorg wordt gedragen voor 
directe vervanging op kosten van de opdrachtnemer. De 
opdrachtnemer garandeert tevens dat de ter beschikking gestelde 
apparatuur gedurende het transport van en naar de locatie en op de 
locatie afdoende verzekerd is. 
 
30. Opdrachtgever verwerkt eventueel de verstrekte 
persoonsgegeven van Opdrachtnemer overeenkomstig het bepaalde 
in de privacywetgeving (waaronder de AVG inclusief Uitvoeringswet 
alsmede overige beleids- en richtlijnen van de Autoriteit 
Persoonsgegevens) voor zover vereist voor het uitvoeren van deze 
Overeenkomst en/of op basis van een wettelijk gerechtvaardigd 
belang van Opdrachtgever. 
 
31. Opdrachtnemer heeft onder meer het recht op inzage, 
verbetering en/of aanvulling,  overeenkomstig het bepaalde in de 
privacywetgeving (waaronder de AVG inclusief Uitvoeringswet 
alsmede overige beleids- en richtlijnen van de Autoriteit 
Persoonsgegevens). 
3. Wanneer Opdrachtnemer vragen heeft over het Privacybeleid van 
Opdrachtgever kan hij/zij deze raadplegen op 
www.cp.nl/privacybeleid of contact opnemen met Opdrachtgever via 
privacy@icp.nl  
 
32. Aanvullingen op en wijzigingen van de opdracht of deze 
Algemene Voorwaarden dan wel een nadere overeenkomst zullen 
slechts van kracht zijn, indien zij nader schriftelijk tussen partijen 
overeengekomen zijn. De nietigheid van enige bepaling van de 
opdracht, een nadere overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden 
tasten de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. 
 
33. Op alle overeenkomsten met de opdrachtgever is het Nederlands 
recht van toepassing. Alle geschillen die niet in onderlinge 
overeenstemming geschikt worden, zullen met uitsluiting van elke 
rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam. 
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