De belangrijkste elementen van de algemene voorwaarden samengevat
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De standplaats is het adres van Arūnas Studio.
Een dag is 10 uur uit en thuis. De klok start zodra wordt ingepakt voor vertrek of wanneer er
wordt vertrokken.
a. Een dagtarief is inclusief 30 min pauze en lunch.
i. Als lunch niet beschikbaar is, kan dit gedeclareerd worden.
ii. Als er tijdens de lunch gewerkt moet worden (bijv. rijden en lunchen tegelijk,
bedienen van apparatuur etc.), of de lunch thuis en vooraf genuttigd moet
worden, dan wordt de dag als 8 uur uit en thuis gezien.
iii. Halve dagen korting wordt alleen toegepast als dit vooraf geoffreerd is.
1. Halve dagen zijn 6 uur uit en thuis. Wanneer 6 uur wordt
overschreden gaat het normale dagtarief in.
b. Alle uren na het dagtarief worden belast met toeslag. 150% van het standaarduurtarief
voor de 1e t/m 4e overuur, 200% voor de 5e en 6e overuur en 300% voor alles daarna.
Op zon- en feestdagen wordt 150% van het dagtarief gehanteerd.
Werk dat plaatsvindt tussen 22:00 en 06:00 wordt belast met nachttoeslag; 150% van het
standaarduurtarief.
Bij minder dan 10 uur rust tussen twee draaidagen voor dezelfde productie wordt voor elk uur
minder dan 10 uur rust 150% van het standaard uurtarief gerekend. Deze uren staan los van
de uren van een dagtarief.
Een optie wordt bij voorkeur zo snel mogelijk omgezet naar een boeking.
a. Een optie is niet bindend voor beide partijen en kan geannuleerd worden door beide
partijen.
b. Een boeking annuleren kan, maar kan kosten meebrengen:
i. Meer dan 72 uur voor aanvang annuleren: de gemaakte kosten.
ii. Minder dan 72 uur voor aanvang annuleren: 25% van de dagprijs en
apparatuurkosten.
iii. Minder dan 28 uur voor aanvang annuleren: 50% van de dagprijs en
apparatuurkosten.
iv. Minder dan 24 uur voor aanvang annuleren: 100% van de dagprijs en
apparatuurkosten.
Auteursrechten en intellectueel eigendom van opnames gemaakt door Arūnas Studio, blijven
van Arūnas Studio.
a. Arūnas Studio verleent commerciële niet-exclusieve gebruiksrechten aan
Opdrachtgever na het voldoen van de factuur.
i. In sommige gevallen wordt een licentie voor gebruik overhandigd met
specifieke gebruiksrechten.
Arūnas mag het werk van de productie waaraan hij heeft deelgenomen plaatsen op zijn
portfolio.
a. Als er wordt medegedeeld dat het werk niet online gedeeld mag worden, dan zal
Arūnas Studio dit honereren.
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Bestanden worden maximaal 30 dagen na de factuurdatum bewaard, daarna kan er
redelijkerwijs niet worden verwacht dat Arūnas Studio de bestanden nog in bezit heeft. Langer
bewaren kan tegen meerkosten.
10. Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Arūnas Studio van toepassing.
11. Alle bedragen zijn ex 21% btw.
12. Voor de reiskosten wordt €0,40 p/km gerekend.
a. Eventuele parkeerkosten en overige reiskosten worden doorbelast.
De volledige algemene voorwaarden zijn te lezen op https://arunas.studio/av/

