






14.3  De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die de Opdrachtnemer door een dergelijke ontbinding  
 ondervindt. De Opdrachtnemer is niet gehouden tot enige vergoeding van schade die de Opdrachtgever door  
 een dergelijke ontbinding ondervindt.

15 Toepasselijk recht en geschillen
15.1  Geschillen en vragen van uitleg van de overeenkomst (inclusief aanbiedingen) worden beheerst door Neder 
 lands recht. Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondisse 
 ment van Opdrachtnemer.

16 Geldigheid
16.1  Indien een of meer bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig, ongeldig of niet uitvoerbaar  
 zijn, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.
16.2  Bij een conflict over de uitleg van een of meer bepalingen van deze algemene leverings- voorwaarden, heeft de  
 tekst van de Nederlandse versie voorrang boven een anderstalige versie.
 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34216040  
 en op www.crewbelangen.nl/info.html. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van deze  
 Algemene Leveringsvoorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de  
 onderhavige opdracht.

Addendum voor Freelancers ENG- en Meercamera
A1 Duur van de werkzaamheden of honorering
A1.a  De duur van de werkzaamheden strekt zich uit van de dag waarop de voorbereiding daartoe door de   
 opdrachtnemer aanvangt tot en met de volledige afwerking ervan en overigens zolang, en gedurende de  
 dagen respectievelijk de perioden, zoals met de opdrachtgever is overeengekomen.
A1.b  De honorering voor de werkzaamheden aan de opdrachtnemer wordt uitgedrukt in een geldsbedrag per uur,  
 per dag, per week of per maand.
A1.c  Voor een halve werkdag bedraagt de vergoeding steeds tenminste 75% van de overeen- gekomen dagver 
 goeding. Voor het geval een uurbedrag moet worden afgeleid van een bedrag per dag, per week of per  
 maand, dan wel andersom, wordt onder een uurbedrag verstaan:
 1/8 deel van de overeengekomen dagvergoeding,
 1/40 deel van de overeengekomen weekvergoeding,
 1/173 deel van de overeengekomen maandvergoeding.
A1.d  Richtlijnen voor de honorering van werkzaamheden van de opdrachtnemer kunnen als bijlage bij deze   
 algemene voorwaarden gevoegd worden. Bedoelde richtlijnen gelden telkens voor de periode welke daarbij is  
 aangegeven.

A2 Vergoeding kosten
A2.a  Voor zover de reistijd als werktijd wordt aangemerkt worden de kosten, die door de opdrachtnemer moeten  
 worden gemaakt in geval de opdrachtgever niet voor vervoer heeft zorg gedragen, door de opdrachtgever aan  
 de opdrachtnemer vergoed.
A2.b  Verblijfkosten van de opdrachtnemer, met inbegrip van de kosten van maaltijden en verfrissingen, worden,  
 voor zover ze niet rechtstreeks door de opdrachtgever worden betaald, aan de opdrachtnemer vergoed.  
 Indien de duur van de werkzaamheden 12 uur of meer in beslag neemt, dient de opdrachtgever een warme  
 maaltijd te verstrekken aan de opdrachtnemer, danwel dient de opdrachtgever de kosten voor een warme  
 maaltijd te vergoeden aan de opdrachtnemer.

A3 Werk- en rusttijden
A3.a  De werktijd van de opdrachtnemer per hele werkdag bedraagt normaliter ten hoogste 10 uur; de werktijd per  
 halve dag bedraagt normaliter ten hoogste 5 uur. De werktijd per aaneengesloten periode van 7 etmalen  
 bedraagt ten hoogste 55 uur.
A3.b  Alle dagen van de week kunnen werkdagen zijn; partijen kunnen evenwel overeenkomen dat voor werk op  
 zaterdag en zondag een opslag op het tarief zal gelden. Op erkende nationale feestdagen geldt een opslag op  
 het tarief van 100%.




