Algemene Voorwaarden
ARTIKEL 1 Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van de door een Opdrachtgever of
Locatiehouder gehanteerde algemene voorwaarden, van toepassing op de
totstandkoming en uitvoering van een tussen Opdrachtgever resp. Locatiehouder
enerzijds en DC MODELS anderzijds gesloten overeenkomst van bemiddeling bij de
terbeschikkingstelling van een Locatie.
ARTIKEL 2 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Bevestiging: de schriftelijke bevestiging van DC MODOELS ter zake van de Opdracht,
met daarin de specifieke voorwaarden van de Opdracht.
Locatie: een onroerende zaak met de zich daarin of daarop bevindende roerende
zaken, welke door Locatiehouder tijdelijk ter beschikking wordt gesteld.
Locatiehouder: de (rechts)persoon die een onroerende zaak tijdelijk ter beschikking
stelt. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening; onder
dienstverlening wordt verstaan de bemiddeling met betrekking tot tijdelijke ter
beschikking stelling van een Locatie voor het maken van opnamen van film, foto,
geluid of daarmede te vergelijken beeld –en geluiddragers.
Opdrachtgever: de (rechts)persoon die tijdelijk gebruik wil maken van een Locatie.
ARTIKEL 3 Inhoud van de Opdracht
Opdrachtgever en Locatiehouder geven ieder afzonderlijk Opdracht aan DC MODELS,
inhoudende de opdracht tot bemiddeling tussen Opdrachtgever en Locatiehouder tot
het sluiten van een overeenkomst tot tijdelijk gebruik van een Locatie voor het maken
van opnamen van film, geluid of daarmede te vergelijken beeld en –geluiddragers.
ARTIKEL 4 Totstandkoming en looptijd van de Opdracht. Bevestiging
De Opdracht aan DC MODELS door Opdrachtgever of Locatiehouder komt tot stand
door uitdrukkelijke aanvaarding door DC MODELS van een door Opdrachtgever of
Locatiehouder gegeven opdracht.
De aanvaarding van de Opdracht blijkt uit de door DC MODELS verzonden
Bevestiging. Na ondertekening van deze bevestiging verstuurt DC MODELS
navolgende gegevens aan Opdrachtgever/Locatiehouder: adresgegevens van de
Locatie, naam van (de contactpersoon van) Locatiehouder en van de (contactpersoon
van) Opdrachtgever, datum/data en tijdstippen waarop de Locatie ter beschikking
wordt gesteld aan Opdrachtgever.

ARTIKEL 5 Verplichtingen van Opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de Locatie voor het overeengekomen
doel, binnen de overeengekomen ruimte(n) en op de overeengekomen data en
tijdstippen te gebruiken.
5.2 Opdrachtgever dient de Locatie met alle mogelijke zorg te gebruiken en na afloop
van de ter beschikkingstelling schoon en in oorspronkelijke staat achter te laten.
5.3 Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van DC MODELS mag
Opdrachtgever geen (huis)dieren naar de Locatie brengen.
5.4 Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van DC MODELS mag
Opdrachtgever niet roken op de Locatie en geen alcoholische dranken en/of geen
verdovende middelen gebruiken op de Locatie.
5.5 Opdrachtgever zal op de Locatie geen activiteiten verrichten die in strijd zijn met
in Nederland geldende wettelijke bepalingen of in strijd zijn met in Nederland
algemeen aanvaarde fatsoensregels.
5.6 Opdrachtgever dient te beschikken over een deugdelijke
aansprakelijkheidsverzekering ter zake van onzorgvuldig handelen jegens
Locatiehouder.
ARTIKEL 6 Verplichtingen van Locatiehouder
6.1 Locatiehouder dient de Locatie op de overeengekomen datum/data en tijdstippen
ter beschikking te stellen van Opdrachtgever.
6.2 Locatiehouder dient er voor te zorgen dat de bij de Locatie gebruikelijke
voorzieningen zoals elektriciteit, stromend water en toiletten ter beschikking staan
van de Opdrachtgever.
6.3 Locatiehouder dient te beschikken over een deugdelijke
aansprakelijkheidsverzekering ter zake van gebreken van de Locatie.
6.4 Locatiehouder dient DC MODELS telkenmale voor het verstrekken van een
Opdracht op de hoogte te stellen van alle wezenlijke veranderingen van de Locatie,
die zijn aangebracht sinds de laatste maal dat DC MODELS door Locatiehouder op de
hoogte is gesteld van de eigenschappen van de Locatie. Onder wezenlijke
veranderingen worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: verbouwingen,
andere kleurtoepassingen, andere tuinaanleg, ander meubilair of stoffering en
belangrijke veranderingen in de nabije omgeving van de Locatie.

ARTIKEL 7 Bijzondere bedingen
Op verzoek en ten behoeve van van Opdrachtgever en/of Locatiehouder zal DC
MODELS bijzondere voorwaarden bedingen en deze vastleggen in de Bevestiging.
ARTIKEL 8 Bemiddelingskosten
Opdrachtgever is bij iedere Opdracht de overeengekomen beloning voor de
uitvoering van de Opdracht aan DC MODELS verschuldigd. Betalingstermijn is
vastgesteld op 14 dagen na factuurdatum tenzij anders afgesproken en bevestigd.
ARTIKEL 9 Betaling
9.1 Opdrachtgever dient de aan Locatiehouder verschuldigde vergoeding,
vermeerderd met de aan DC MODELS toekomende beloning en eventuele
schadevergoeding voor schade aan de Locatie of de in of op de Locatie aanwezige
roerende zaken, binnen twee weken na gebruik van de Locatie te betalen aan Sigrid
Locations door overmaking naar een door DC MODELS aan te
geven bankrekening.
9.2 Opdrachtgever is betaling voor het gebruik van de Locatie en betaling van de aan
DC MODELS toekomende vergoeding verschuldigd indien de Opdrachtgever de
Opdracht later dan 24 uren voor de overeengekomen datum van ter
beschikkingstelling intrekt. In dat geval dient Opdrachtgever 50% van de aan
Locatiehouder verschuldigde vergoeding binnen twee weken na intrekking van de
Opdracht aan DC MODELS te betalen.
ARTIKEL 10 Aansprakelijkheid
10.1 DC MODELS is uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van eigen opzet
en grove schuld bij de uitvoering van de Opdracht.
10.2 DC MODELS is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
10.3 Indien en voorzover DC MODELS bemiddelt bij een geschil tussen Opdrachtgever
en Locatiehouder, vloeit daar geen aansprakelijkheid van DC MODELS uit voort en kan
dat niet worden opgevat als het aanvaarden van enige aansprakelijkheid door DC
MODELS.

