
 
 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
 
1. De facturen van de bv SSE PRODUCTIONS zijn betaalbaar binnen de 

vijftien dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling of niet-betaling zal 
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op het 
factuurbedrag een intrest verschuldigd zijn van 10 % per jaar, te rekenen 
vanaf de factuurdatum. 

 
2. Bovendien zal bij laattijdige betaling of niet-betaling het factuurbedrag 

van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden 
verhoogd met 15 % ten titel van forfaitaire schadeloosstelling. 

 
3. De laattijdige of niet-betaling van één enkele factuur maakt het 

verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, van 
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk 
opeisbaar. 

 
4. Elke klacht of betwisting betreffende een factuur dient via aangetekend 

schrijven aan de bv SSE PRODUCTIONS te gebeuren binnen de 8 
kalenderdagen na de factuurdatum. Na deze termijn worden klachten of 
betwistingen niet meer aanvaard. 

 
5. Bij wanbetaling behoudt de bv SSE PRODUCTIONS zich het recht 

voor om de overeenkomst met de Klant van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. 

 
6. De bv SSE PRODUCTIONS behoudt zich tevens het recht voor om de 

overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk 
onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische 
toestand van de Klant. 

 
7. De tussen de bv SSE PRODUCTIONS en de Klant gesloten 

overeenkomst en de onderhavige Algemene voorwaarden zullen bindend 
zijn voor de rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden van elk van de partijen. 

 
8. De rechten en verplichtingen die uit de tussen de bv SSE 

PRODUCTIONS en de Klant gesloten overeenkomst en de onderhavige 
Algemene voorwaarden voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch 
geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke 
toestemming van de bv SSE PRODUCTIONS. 

 
9. Ingeval een clausule of bepaling van de onderhavige Algemene 

voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze verklaring geen invloed 
hebben op de andere clausules of bepalingen van deze Algemene 
voorwaarden, en zal zij door de partijen vervangen worden door een 
geldige clausule of bepaling die zo goed mogelijk de bedoelingen van de 
partijen in de nietige clausule of bepaling benadert. 

 
10. De tussen de bv SSE PRODUCTIONS en de Klant gesloten 

overeenkomst en de onderhavige Algemene voorwaarden worden 
beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement 
Hasselt zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder gebeurlijk 
geschil dat uit de overeenkomst of de Algemene voorwaarden voorvloeit, 
onverminderd het recht voor de bv SSE PRODUCTIONS om de 
gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank te vatten. 
 
11. De producten van de bv SSE PRODUCTIONS zijn beschermd door 
het auteursrecht. De bv SSE PRODUCTIONS behoudt de intellectuele 
eigendom op haar producten. 
 
12. Bij akkoord van de offerte, wordt een voorschot van 30% van de 
offerteprijs aan de Klant gefactureerd. Deze is eveneens onderhavig aan 
de Algemene Voorwaarden van de bv SSE PRODUCTIONS. Bij laattijdige 
of niet-betaling van het voorschot, wordt de productie onmiddellijk 
stopgezet. 
 
      13. Het is de Klant enkel toegestaan het door de uitvoerder geleverde 
product te plaatsen op de website(s), zoals specifiek aangeduid in de 
briefing en schriftelijk gecomuniceerd door de bv SSE PRODUCTIONS. 
Voor het overige mag noch het product, noch enig deel ervan worden 
gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw 
gepubliceerd, getoond, geplaatst of verzonden in enige vorm of op enige 
wijze zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van 
bv SSE PRODUCTIONS. 
 
    14. De Klant stemt in met de inlevertermijn zoals gecommuniceerd door 
de bv SSE PRODUCTIONS. Alle opdrachten zijn standaard onderhavig 
aan een inlevertemijn van veertien (14) werkdagen na de laatste draaidag 
van een productie. 
 

   
 
   15. De Klant erkent de diensten zoals beschreven in de offerte opgesteld 
door de bv SSE PRODUCTIONS en stemt hiermee in. Elke afwijking van de 
vooropgestelde en afgesproken diensten conform de offerte worden 
supplementair verrekend op ofwel de eindfactuur of een nieuwe factuur. 
 
   16. Enkel een geschreven briefing  opgesteld door de Klant,  overgedragen 
aan de bv SSE PRODUCTIONS hetzij elektronisch, hetzij ten hoofde van haar 
maatschappelijke zetel, kan als geldig worden beschouwd. 
 
   17. In geen geval kan de Klant een schadevergoeding eisen indien het 
product, goed of dienst niet uitgevoerd/geleverd kan worden binnen de 
vooropgestelde deadline. 
 
    18. In geval van overmacht (onbereikbaarheid van locatie, technische 
mankementen van het materiaal, weersomstandigheden en andere situaties 
die leiden tot de onmogelijkheid tot het uitvoeren van de opdracht) kan de bv 
SSE PRODUCTIONS de opnames te allen tijde annuleren en/of aanpassen 
in het kader van de productie 
 
    19. De bv SSE PRODUCTIONS behoudt zich het recht materialen en/of 
diensten tijdens de productie te wijzigen zonder voorafgaand akkoord van de 
Klant. 
 
    20. de Klant en de bv SSE PRODUCTIONS spreken datum en tijdstip af 
waarop de opdracht op de daartoe afgesproken locatie dient te worden 
uitgevoerd. De Klant heeft het recht deze afspraak te annuleren, doch dit 
uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip. Indien de afspraak na dit tijdstip 
wordt geannuleerd (“laattijdige annulatie”), of indien het de bv SSE 
PRODUCTIONS in of op de locatie waarop de opdracht betrekking heeft 
onmogelijk wordt gemaakt de opdracht uit te voeren op de daartoe met de 
Klant overeengekomen datum en tijdstip (o.a. weigering van toegang door de 
Klant of door de eigenaar, verhuurder, huurder, ...), heeft de bv SSE 
PRODUCTIONS het recht de voor de volledige opdracht overeengekomen 
prijs aan te rekenen aan de Klant. Indien de Klant op het ogenblik van de 
laattijdige annulatie of de vaststelling van de onmogelijkheid de opdracht uit 
te voeren op de daartoe met de bv SSE PRODUCTIONS overeengekomen 
datum en tijdstip reeds op weg is naar of aanwezig is op de bewuste locatie, 
heeft de bv SSE PRODUCTIONS eveneens het recht deze verplaatsing aan 
te rekenen, dit vanaf de maatschappelijke zetel van de bv SSE 
PRODUCTIONS tot aan de bewuste locatie en vice versa, en dit aan 0,70 
euro per kilometer. 
 
21. Iedere ernstige tekortkoming door de Klant rechtvaardigt van rechtswege 
en zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder voorafgaandelijke 
rechterlijke machtiging, de ontbinding van de opdracht ten laste van de Klant.  
In dat geval is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan de 
bv SSE PRODUCTIONS ten belope van 30% van de prijs van de opdracht, 
onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere vergoeding te 
vorderen, mits in laatstgenoemd geval de werkelijke omvang van de geleden 
schade wordt bewezen. Het annuleren op minder dan 24 uur van een 
overeengekomen datum en tijdstip tussen de Klant en de bv SSE 
PRODUCTIONS waarop de opdracht betrekking heeft, wordt eveneens 
beschouwd als een ernstige tekortkoming van de Klant. 
 
    22. Verrekende kortingen en/of commerciële tegemoetkomingen verwerkt 
op een offerte worden enkel toegekend op de slotfactuur indien de productie 
in zijn geheel wordt gerealiseerd door de bv SSE PRODUCTIONS. Deze 
maatregel is niet beperkt in de tijd. 
 
   23. De bv SSE PRODUCTIONS behoudt het recht over het gerealiseerd 
materiaal voor haar commerciële activiteiten (publicatie op sociale media, 
nieuwsbrieven ea.), tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
 
    24. Een productie dat inactief (geen verdere duidelijke richtlijnen met/door 
de Klant voor de voortzetting tot het afwerken en/of realiseren van het project) 
is voor drie (3) opeenvolgende weken wordt automatisch gefactureerd per 
reeds geleverde prestaties. Verdere diensten die gemaakt worden zullen 
verrekend worden op een nieuwe factuur volgens de actueel geldende prijzen. 
 
    25.  Ieder gebruik door de Klant van een product in strijd met de voorgaande 
paragrafen vormt een schending van het auteursrecht. In dat geval heeft de 
bv SSE PRODUCTIONS het recht de overeenkomst met de Klant als 
ontbonden te beschouwen, en is de Klant aan de bv SSE PRODUCTIONS 
een schadevergoeding verschuldigd van 400% van de prijs ter uitvoering van 
de opdracht zoals aangeduid in de offerte van de bv SSE PRODUCTIONS, 
onverminderd het recht van de bv SSE PRODUCTIONS op een hogere 
vergoeding indien haar werkelijke geleden schade hoger is. 


