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Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over VvL dient daaronder te worden verstaan VideoVL.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van VvL en op alle door VvL aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn
deze voorwaarden ook van toepassing op door VvL aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan opdrachtgevers van VvL.
3. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever”moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot VvL in een
contractuele relatie staat uit hoofde van een met VvL gesloten overeenkomst. Met name wordt onder “opdrachtgever” verstaan degene in wiens opdracht en voor
wiens rekening zaken worden geleverd.
4. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
5. Indien ook de opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en
voor zover de toepassing van de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komt met de algemene voorwaarden van VvL. Enig andersluidend beding in de
voorwaarden van de opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.
6. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van overeengekomen diensten en
werkzaamheden, van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes
1. Alle offertes van VvL dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële opdrachtgever tot het geven van een opdracht. Zij binden VvL derhalve op
geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan VvL gegeven opdracht geldt als aanbod,
dat eerst na schriftelijke bevestiging van VvL (de zogenaamde opdrachtbevestiging) geacht wordt door VvL te zijn aanvaard.
2. Van de door VvL gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters,
beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op de offerte van VvL betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door
VvL in dit verband gemaakte gereedschappen, eigendom van VvL, moet op verzoek van VvL aan VvL worden teruggegeven en mag zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van VvL niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behoudt VvL alle uit hoofde van intellectueel en
industrieel eigendom eventueel bestaande rechten voor.
3. Indien de opdracht waarop de offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop VvL de offerte heeft gedaan bij VvL is geplaatst, kan VvL de
kosten die aan het doen van de offerte verbonden waren, daaronder tevens begrepen de kosten van het maken van de in het vorige lid bedoelde gereedschappen, aan
de potentiële opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst met VvL komt eerst tot stand wanneer VvL een aan VvL gegeven opdracht heeft aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn
gekomen op het moment waarop VvL de opdrachtbevestiging verzendt.

2. De opdrachtgever is aan zijn opdracht, in welke vorm dan ook aan VvL gegeven, gebonden gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de opdracht of
(indien het een mondeling verstrekte opdracht betreft) na het geven van de opdracht. Een verklaring van de opdrachtgever dat hij zijn opdracht wenst te annuleren
of te wijzigen, afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) opdracht tot
stand komt, indien VvL de opdracht alsnog aanvaardt/bevestigt binnen deze periode van 8 dagen.
3. De door VvL aan de opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De
opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van deze opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van deze opdrachtbevestiging
schriftelijk aan VvL te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van VvL, of namens VvL gemaakt en/of gedaan door andere
personen die als vertegenwoordiger van VvL optreden, binden VvL alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door de vertegenwoordigingsbevoegde
bestuurder(s) van VvL schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst
VvL zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende
stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VvL het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
door derden. VvL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met de
opdrachtgever zijn aangegaan. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens of andere zaken, benodigd voor uitvoering van de overeenkomst, zoals
toegang tot plaatsen waar de overeenkomst moet worden uitgevoerd, toelating tot dergelijke plaatsen, toestemming van bevoegde personen of instanties, enz.,
waarvan VvL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van de overeenkomst, tijdig aan VvL worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VvL zijn verstrekt,
heeft VvL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan
de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Wijziging Overeenkomst
1.
2.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of
aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
VvL zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.
4.
5.

Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal VvL de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal VvL daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit
honorarium tot gevolg heeft.
In afwijking van lid 3 zal VvL geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar
kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Prijzen
1. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
De in offertes, contracten en opdrachtbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende
kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten
en andere heffingen van overheidswege.
2. VvL behoudt het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer
van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts heeft VvL het recht om in een dergelijk geval de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de opdrachtgever toe,
echter slechts indien VvL zich binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stelt dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van
de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de opdrachtgever van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de
desbetreffende mededeling van VvL bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

Artikel 7. Honorarium
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen
vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt
berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van VvL, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend
uurtarief is overeengekomen.
Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
Indien VvL met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is VvL niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. VvL
mag prijsstijgingen doorberekenen, indien VvL kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben
voorgedaan, bijvoorbeeld ten aanzien van lonen.

Artikel 8. ReisReis- en Verblijfkosten
Alle reis- en verblijfkosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur,
tenzij betaling vooraf is overeengekomen.

Artikel
Artikel 9. Muziekrechten
Voor muziek die in een filmproductie wordt gebruikt, moeten rechten worden afgedragen aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. De hoogte ervan wordt door
stichting Buma Stemra bepaald. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. Ze worden toegevoegd aan de eindfactuur
of later separaat gefactureerd.

Artikel 10. VoiceVoice-Over
Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van èèn of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice over vallen onder de
additionele kosten. Ze worden toegevoegd aan de eindfactuur, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 11. Correctie en wijzigingen
Na oplevering van het project heeft opdrachtgever recht op 2 correctierondes om wijzigingen door te voeren. Deze correcties vallen binnen de begroting. Na deze 2
correctierondes zullen wij eventuele verdere correcties uitvoeren voor een meerprijs van €75,00 per uur. VvL zal opdrachtgever hiervan tussentijds op de hoogte
stellen.

Artikel 12. Betalingen
1. Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of korting, contant, ter plaatse waar VvL is gevestigd of door overmaking op
een door VvL aangewezen bank- of girorekening. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van de bank- of girorekening van VvL als de dag van
betaling.
3. Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling, zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere
ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft VvL het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de
nakoming van alle verbintenissen van VvL jegens opdrachtgever op te schorten, onverminderd alle rechten van VvL uit het gemene recht voortvloeiend. Ook is
VvL alsdan gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts is
VvL alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de opdrachtgever alsdan de verplichting rust tot teruggave van
de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door VvL verrichte prestatie, onverminderd het recht van VvL op
schadevergoeding. Blijft de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan VvL, dan wel de kredietverzekeraar van VvL, zonder dat een nadere
aanzegging van VvL nodig is, vanaf de verzuimdatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4% per maand, berekend
over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide
kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal
15% van de hoofdsom met een minimum van €50,- , alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late
betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever, zelfs al zou opdrachtgever volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn
betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor VvL nadelige
wijze.

4. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 4 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en
tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

5. Indien in de financiële positie van opdrachtgever na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering
optreedt, is VvL gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te
vorderen.
6. VvL kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 13. Intellectueel eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt VvL de rechten en bevoegdheden voor die VvL toekomen op grond van de
Auteurswet.

2. De opdrachtgevers vrijwaren VvL volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten tengevolge van door VvL ten behoeve van opdrachtgevers
te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31
en 32 van de Auteurswet. Concepten, ideeën en voorstellen die door VvL voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven
formeel en juridisch in bezit van VvL. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt VvL de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze
aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle VvL producties rust het auteursrecht. Een VvL productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of
bewerkt worden zonder toestemming van de maker, VvL. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met VvL.
3. Beeldmateriaal, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door VvL voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van
VvL. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van VvL.
4. Alle door VvL verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., alsmede het door de opdracht verkregen
beeldmateriaal, ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen
gebruik in de eigen organisatie. Door VvL verstrekte stukken, alsmede het door de opdracht verkregen beeldmateriaal, mogen niet door opdrachtgever zonder
voorafgaande toestemming van VvL openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. VvL behoudt het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Annuleringen
1. De opdrachtgever dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met VvL aangegane overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan VvL mede te delen.
2. a) In het geval de opdrachtgever de met VvL gesloten overeenkomst meer dan 30 (dertig) dagen voor de overeengekomen datum van levering van zaken annuleert,
is de opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding, in ieder geval 25 % (vijfentwintig procent) van het totale in de opdrachtbevestiging genoemde factuurbedrag
jegens VvL verschuldigd.
b) Bij annulering vanaf de 30e (dertigste) dag tot de 14e (veertiende) dag voor de overeengekomen datum van levering van zaken is de opdrachtgever naast
eventuele schadevergoeding, in ieder geval 50 % (vijftig procent) van het totale in de opdrachtbevestiging genoemde factuurbedrag jegens VvL verschuldigd.
c) Bij annulering vanaf de 14e (veertiende) dag tot de 7e (zevende) dag voor de overeengekomen datum van levering van zaken is de opdrachtgever naast eventuele
schadevergoeding, in ieder geval 75% (vijfenzeventig procent) van het totale in de opdrachtbevestiging genoemde factuurbedrag jegens VvL verschuldigd.
d) Bij gehele of gedeeltelijke annulering binnen 7 (zeven) dagen voor de overeengekomen datum van levering van zaken is de opdrachtgever naast eventuele
schadevergoeding, in ieder geval het gehele in de opdrachtbevestiging genoemde factuurbedrag jegens VvL verschuldigd.
e) Artikel 6 van deze algemene voorwaarden is mede van toepassing op verschuldigde betalingen conform lid 2 van dit artikel.
3. De opdrachtgever vrijwaart VvL volledig voor iedere aanspraak van derden welke voortvloeit uit de gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst.

Artikel 15. Klachten
1. In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot
de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met VvL gesloten overeenkomst dienen onmiddellijk aan VvL te worden gemeld. Eventueel mogelijke
schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig
mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na de overeengekomen datum van levering van zaken aan VvL per aangetekende brief kenbaar te worden
gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt VvL geacht alle verplichtingen jegens opdrachtgever op correcte wijze te
zijn nagekomen.
3. Indien een klacht gegrond is, zal VvL de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos
is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal VvL slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen
van artikel 16.

Artikel 16. Aansprakelijkheid/Vrijwaring
1. Indien en voor zover op VvL enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot: a) het maximaal
uit te keren bedrag door de verzekeraar van VvL, of b:) het bedrag van het door VvL uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de
opdrachtgever gefactureerde bedrag dan wel, indien dit nog niet mocht zijn gebeurd, het ter zake te factureren bedrag.
2. VvL is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de opdrachtgever toebehorende gelden en/of zaken,
gedurende de gehele periode van de opdracht.
3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door VvL of door derden –al dan niet tegen betaling- aan de opdrachtgever ter
beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van zaken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever vrijwaart VvL voor
iedere aanspraak ter zake.
4. In het geval van meerwerk en/of overmacht (als hierna bedoeld in artikel 9) komen alle (on)kosten van VvL, waaronder begrepen alle (on)kosten van –al dan niet
door VvL ingeschakelde- derden, volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart VvL voor iedere aanspraak ter zake.
5. Onverminderd de bevoegdheid van VvL om van de opdrachtgever al dan niet gehele of gedeeltelijke nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is
de opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van VvL, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige
in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De opdrachtgever vrijwaart VvL voor iedere aanspraak ter zake.

Artikel 17. Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van VvL die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van
VvL kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van
welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in
VvL's bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of –verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale
(overheids-) instanties. Indien VvL de leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen, is VvL gerechtigd de overeenkomst of het nog niet
uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde termijn op te schorten, zulks ter keuze van VvL. In geval van overmacht
kan de opdrachtgever VvL niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 18. Onverbindendheid/Hiaten
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan
dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet-verbindende
bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die –gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden- zo min mogelijk afwijkt
van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 19. Geschillen
1. Op de door VvL gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met/voortvloeiende uit door VvL aangegane overeenkomsten en door VvL verrichte werkzaamheden
worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

VideoVL, Leiden, 12-03-2009

