
 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- FOR ENGLISH SEE PAGE 6 -- 
 

 
Algemene Voorwaarden 

 
Story Collective 

Tolstraat 129 – A06 
1074 VJ – Amsterdam 

KVK 34349483 
 
 

Toepasselijkheid 
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn wereldwijd van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen van 
goederen, diensten en/of anderszins van en door de heer M.L. Kal, h.o.d.n. Story Collective (verder: 
“Story Collective”), waaronder alle overeenkomsten tot het tot stand brengen van filmproducties.  
2. Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen tussen 
Story Collective en haar wederpartij (verder gezamenlijk: “partijen”) gesloten overeenkomst indien en 
voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  
3. Het nietig, vernietigbaar of anderszins niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van 
deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 
4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn algemene voorwaarden van de 
wederpartij niet van toepassing. Indien en voor zover algemene voorwaarden van de wederpartij  
van toepassing zijn en tegenstrijdig zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene 
voorwaarden. 
 
 

Overeenkomst en offerte 
 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle aanbiedingen van Story Collective vrijblijvend. 
2. Aanbiedingen van Story Collective zijn gebaseerd op door wederpartij of namens verstrekte 
informatie. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Story Collective heeft ter 
zake daarvan geen onderzoeksplicht. 
3. Een overeenkomst tussen Story Collective en wederpartij komt mede tot stand door de bevestiging 
daarvan partijen, door het opdracht geven tot werkzaamheden door de wederpartij, en doordat Story 
Collective overgaat tot de verlening van de diensten en/of goederen die onderwerp van het door haar 
gedaan aanbod voor die overeenkomst zijn. 
4. Aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst binden Story Collective slechts na uitdrukkelijke 
en schriftelijke aanvaarding daarvan door Story Collective. 
5. Story Collective stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren 
voor projectvoorbereiding, uitvoering, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project 
gerelateerde zaken. Story Collective bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Als de wederpartij 
aanvullingen of wijziging van de overeenkomst wenst of wenst dat er additionele werkzaamheden 
plaatsvinden die nog niet in de offerte zijn opgenomen zullen de daarvoor aanvullend gemaakte 
arbeidsuren bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag in rekening worden gebracht, 
gebaseerd op de tarieven volgend uit de offerte.  
6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal wederpartij in aanvulling op de tussen 
wederpartij en Story Collective overeengekomen vergoeding tevens gehouden zijn tot vergoeding van 
de door Story Collective bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, waaronder kosten 
van licenties en andere door toeleveranciers in rekening gebrachte vergoedingen. Indien die vergoeding 
per exemplaar hoger zijn dan EUR 250,- en die kosten niet in de aanvankelijk overeengekomen 
vergoeding is inbegrepen dan zal Story Collective wederpartij voor het maken van die kosten daarover 
informeren.  
7. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, andere heffingen welke van overheidswege worden 
opgelegd en eventuele verpakkings- en verzendkosten. 
 
 

Betaling 
 
1. Alle facturen dienen door wederpartij uiterlijk binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te worden 
betaald. Indien de betaling niet binnen de daarvoor geldende termijn plaatsvindt, is wederpartij van 
rechtswege in verzuim zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is.  
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2. De door Story Collective gemaakte kosten tot verhaal van haar vordering op wederpartij worden 
forfaitair vastgesteld op vijftien procent van de hoofdsom van die vordering, met een minimum van EUR 
250,-, met dien verstande dat wederpartij eraan gehouden kan worden om in plaats van genoemd 
percentage van de hoofdsom de werkelijk door Story Collective gemaakte kosten te vergoeden. 
De daarop volgende incassokosten en rente worden op de wederpartij verhaald. 
3. Story Collective is altijd gerechtigd zekerheid te vorderen voor de tijdige betaling door wederpartij. 
Indien wederpartij niet of niet tijdig aan die zekerheidsstelling meewerkt, is Story Collective gerechtigd 
de levering van diensten en/of goederen op te schorten. 
4. Indien de overeenkomst tussen wederpartij en Story Collective wordt afgesloten, wordt de helft van 
het overgekomen bedrag in rekening gebracht bij de wederpartij. Na oplevering wordt het resterende 
bedrag bij de wederpartij in rekening gebracht. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst 
uitstaande factuur. 
5. Indien een opdracht minder dan 48 uur voor aanvang van een draaidag wordt verplaatst of 
geannuleerd, brengt Story Collective 50 % van het overeengekomen bedrag in rekening. 
6. Wederpartij heeft in geen geval aanspraak op korting, verrekening of opschorting. 
 
 

Uitvoering van de opdracht 
 
1. Story Collective voert opdrachten uit naar beste inzicht en vermogen op basis van de gesloten 
overeenkomst. 
2. Voor iedere opdracht wijst de wederpartij één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen Story 
Collective en de wederpartij verloopt via deze persoon. De contactpersoon heeft de 
verantwoordelijkheid om uit naam van de wederpartij te handelen 
3. Story Collective heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
4. De enkele overschrijding van een leveringstermijn brengt Story Collective niet in verzuim en geeft 
wederpartij, behoudens opzet of grove schuld van Story Collective, niet het recht de overeenkomst te 
ontbinden. Partijen treden vervolgens zo spoedig mogelijk in overleg ten einde een nieuwe 
leveringstermijn vast te stellen. 
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Story Collective 
de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij 
de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.  
6. Story Collective heeft het recht om tijdens opnames en montage wijzigingen aan te brengen ten 
opzichte van het met de wederpartij besproken script. 
7. Wederpartij heeft recht op 1 eventuele correctieronde voor het laten aanpassen van de montage. Hier 
opvolgende correcties worden aan wederpartij in rekening gebracht, gebaseerd op de tarieven volgend 
uit de offerte. 
 
 

Overmacht 
 
1. Indien Story Collective haar verplichtingen uit de overeenkomst, daaronder mede begrepen enige 
tussen wederpartij en Story Collective overeengekomen garantieverplichting ten gevolge van 
overmacht, niet (tijdig) of niet behoorlijk kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort tot het 
moment dat Story Collective alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder 
dat Story Collective in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat 
zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. 
2. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Story Collective, (ii) 
het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door wederpartij aan Story 
Collective zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van materialen, zaken of programmatuur van 
wederpartij of derden waarvan het gebruik door wederpartij aan Story Collective is voorgeschreven, 
(iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of 
telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene 
vervoersproblemen, (xi) het niet-beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden of (xii) andere 
stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming en (xiii) natuurrampen. 
3. Indien de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet voor een periode langer dan negentig 
dagen, is wederpartij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang 
schriftelijk op te zeggen. Hetgeen door Story Collective op het moment van beëindiging reeds 
gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding vergoed.     
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Eigendomsvoorbehoud 
 
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, blijven alle door Story Collective bij de 
uitvoering van de overeenkomst gebruikte en/of aan wederpartij ter beschikking gestelde materialen, 
waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot tapes, beeldmateriaal en andere goederen, eigendom 
van Story Collective c.q. haar toeleveranciers, ook indien wederpartij een vergoeding heeft betaald voor 
het ontwikkelen of aanschaffen ervan door Story Collective.  
2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal wederpartij op eerste verzoek van Story Collective kosteloos 
volledige medewerking verlenen om de in het vorige lid bedoelde materialen door Story Collective te 
laten verwijderen, dan wel zal wederpartij, zulks ter keuze van Story Collective, op eerste verzoek van 
Story Collective alle in zijn bezit zijnde materialen aan Story Collective terugsturen. Indien Story 
Collective wederpartij verzoekt na het einde van het gebruiksrecht de in zijn bezit zijnde exemplaren 
van de materialen zal vernietigen, zal wederpartij daar gehoor aan geven en aan Story Collective 
schriftelijk bevestigen dat de vernietiging heeft plaatsgevonden. 
3. Indien wederpartij en Story Collective overeengekomen zijn dat Story Collective de eigendom van 
goederen aan wederpartij zal overdragen, zal Story Collective de eigendom pas overdragen zodra 
wederpartij alle verschuldigde bedragen, daaronder mede begrepen nog niet opeisbare bedragen, rente 
en kosten, heeft voldaan. 
 

Intellectueel eigendom / Beeldrecht 
 
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Story Collective alle 
auteursrechten, databankrechten, merkrechten en andere (intellectuele- en industriële-) 
eigendomsrechten met betrekking tot hetgeen zij gebruikt bij, of ontwikkelt voor, de overeenkomst of 
die zij anderszins heeft gebruikt of ontwikkeld (waaronder werken in de zin van de Auteurswet) bij de 
uitvoering van de overeenkomst. 
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is, stelt Story Collective hetgeen zij in 
opdracht van wederpartij heeft ontwikkeld slechts voor gebruik aan wederpartij ter beschikking en is 
wederpartij niet gerechtigd om aan derden het eigendom daarop over te dragen of daar anderszins 
beschikking over te geven. 
3. Wederpartij zal slechts gerechtigd zijn tot openbaarmaking, verveelvoudiging en/of wijziging van het 
door Story Collective geleverde en/of ter beschikking gestelde indien en voor zover dat tussen 
wederpartij en Story Collective uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is of anderszins redelijkerwijs 
uit de strekking van de overeenkomst voortvloeit. 
4. Ruw beeldmateriaal blijft eigendom van Story Collective en mag door Story Collective worden 
gebruikt en/of doorverkocht worden aan derden met in achtneming met de redelijke voorzienbare 
belangen van de wederpartij. Story Collective heeft geen plicht tot het bewaren van het ruwe 
beeldmateriaal.  
 
 

Aansprakelijkheid 
 
1. Story Collective is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, in welke vorm dan ook – al dan 
niet veroorzaakt door derden – die wederpartij lijdt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove 
schuld van Story Collective. 
2. Uitsluitend indien en voorzover in een specifiek geval zou worden geoordeeld dat de uitsluiting van 
de aansprakelijkheid uit het eerste lid onredelijk bezwarend is, is de aansprakelijkheid van Story 
Collective jegens wederpartij voor alle tekortkomingen in de nakoming tezamen met alle door Story 
Collective gepleegde onrechtmatige daden beperkt tot het bedrag van de door wederpartij aan Story 
Collective verschuldigde vergoeding (exclusief omzetbelasting), verminderd met de door Story 
Collective aan wederpartij in rekening gebrachte vergoeding voor goederen en/of diensten van derden, 
voor de overeenkomst waarop de tekortkoming(en) betrekking heeft (of hebben) dan wel, in het geval 
van een onrechtmatige daad, de overeenkomst die tussen wederpartij en Story Collective bestaat. 
3. In het geval van een duurovereenkomst wordt bij het bepalen van de hoogte van de in het vorige lid 
bedoelde maximale aansprakelijkheid van Story Collective het bedrag van het per kalenderjaar op 
grond van die overeenkomst verschuldigde in aanmerking genomen. De totale aansprakelijkheid van 
Story Collective ingeval van een duurovereenkomst is in ieder geval beperkt tot EUR 25.000,--  
4. Story Collective is in geen geval aansprakelijk voor: 
a) bij wederpartij of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of 
onvolledige gegevens door wederpartij, of die anderszins het gevolg is van een onjuist handelen of 
nalaten van wederpartij of door hem aangestelde personen of personen waar wederpartij anderszins 
verantwoordelijk voor is; 
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b) verminking, vernietiging of verlies van gegevens; 
c) bij wederpartij of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door 
Story Collective ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Story Collective daaronder niet 
begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een aan Story Collective verbonden organisatie; 
d) bij wederpartij of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder mede begrepen 
maar niet beperkt tot schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde 
goodwill, schade verband houdende met het gebruik van door wederpartij aan Story Collective 
voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de 
inschakeling van door wederpartij aan Story Collective voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten.  
5. Story Collective is niet aansprakelijk voor de beschadiging of het teniet gaan van gegevens of 
goederen tijdens het vervoer of tijdens de verzending daarvan, ongeacht of het vervoer of de 
verzending geschiedt door of namens wederpartij, Story Collective of derden. 
6. Wederpartij zal voldoende maatregelen treffen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van 
gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door Story Collective. 
7. Story Collective heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van 
wederpartij ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de gebrekkige 
geleverde diensten en/of goederen. Story Collective heeft daarnaast altijd het recht om, in plaats van 
haar verbintenissen alsnog na te komen, de schade waarvoor zij bij niet-nakoming aansprakelijk is te 
vergoeden. 
8. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twee maanden nadat wederpartij de 
schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Story Collective te zijn ingediend, bij 
gebreke waarvan haar recht op schadevergoeding vervalt. 
9. Wederpartij vrijwaart Story Collective tegen alle schade, verlies, kosten, verhaal en aanspraken, van 
welke aard dan ook, die voortvloeien uit het (dreigend) niet en/of niet-behoorlijk nakomen van enige 
verplichting, verzekering en/ of vrijwaring in deze overeenkomst opgenomen, inclusief  aanspraken van 
aandeelhouders, bestuurders en personeel van wederpartij, alsmede gelieerde rechtspersonen en 
ondernemingen en anderen die bij de organisatie van wederpartij betrokken zijn, welke direct of indirect 
met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.  
10. Wederpartij vrijwaart Story Collective tegen alle schade, verlies, kosten, verhaal en aanspraken, van 
welke aard dan ook, die voortvloeien uit aanspraken van derden, waaronder mede begrepen de 
aansprakelijkheid terzake eventuele inbreuken op rechten van derden, waaronder mede begrepen maar 
niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten en rechten met betrekking tot persoonsgegevens, 
tengevolge van de uitvoering van deze overeenkomst door Story Collective indien die aanspraken 
voortvloeien uit het op verzoek van wederpartij gebruiken van aan derden toebehorende eigendommen 
en/of persoonsgegevens. 
 
 

Ontbinding en opzegging 
 
1. Story Collective is gerechtigd om de overeenkomst in ieder geval binnen veertien dagen na de 
totstandkoming daarvan door de wederpartij te ontbinden zonder daardoor schadeplichtig te worden.  
2. Story Collective kan de overeenkomst zonder daarmee schadeplichtig te worden zonder 
voorafgaande ingebrekestelling per onmiddellijk (al dan niet gedeeltelijk) ontbinden dan wel opzeggen 
indien (zonder daarmee een limitatieve opsomming te geven): 
a) wederpartij niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen; 
b) wederpartij surséance van betaling aanvraagt; 
c) wederpartij in staat van faillissement is verklaard; 
d) wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden. 
3. Indien de overeenkomst wordt beëindigd zal wederpartij gehouden zijn tot het terstond betalen van 
de aan Story Collective verschuldigde vergoeding, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de 
vergoeding van de kosten die Story Collective heeft gemaakt voor de uitvoering van de overeenkomst 
en de voorbereiding daarvan en dat deel van de overeengekomen vergoeding dat verhoudingsgewijs 
gelijk is aan dat deel van de overeenkomst zoals uitgevoerd tot de ontbinding voorzover dat niet 
bestaat uit voornoemde kosten. 
 
4. Indien er sprake is van ontbinding ten gevolge van de niet-nakoming van de overeenkomst door 
wederpartij, zal wederpartij aansprakelijk zijn voor alle schade, direct of indirect, in welke vorm dan ook, 
die Story Collective door de ontbinding lijdt. 
5. De beëindiging of de ontbinding van de overeenkomst ontslaat wederpartij en Story Collective niet 
van hun lopende verplichtingen daaruit. De beëindiging of de ontbinding van de overeenkomst ontslaat 
wederpartij en Story Collective nadrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot aansprakelijkheid,  
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vrijwaringen, toepasselijk recht en bevoegde rechter en overige bepalingen die naar hun aard bestemd 
zijn om ook na beëindiging of ontbinding voort te duren. 
 

 
Slotbepaling 

 
1 Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Story Collective en de 
Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen 
Story Collective en wederpartij zullen, met uitsluiting van welke instantie dan ook, ter beslechting 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de Rechtbank Amsterdam. 
 
Amsterdam , 15 januari 2015 
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Terms and Conditions 
 

Story Collective 
Tolstraat 129 – A06 

1074 VJ – Amsterdam 
KVK 34349483 

 
 

1. Applicability 
 
1.1. These terms and conditions apply globally to all offers, deliveries of goods, services and / or 
otherwise from and by Story Collective, including all agreements made for the creation of films. 
1.2. Provisions that deviate from these terms and conditions will only be part of the agreement between 
Story Collective and the other party (hereinafter collectively "the parties") if and insofar the parties 
have expressly so agreed in writing. 
1.3. The being void, voidable or otherwise non-applicability of (part of) a provision of these terms and 
conditions shall not affect the validity of the remaining provisions. 
1.4. Unless expressly agreed otherwise in writing, general conditions of the other party shall not apply. If 
and insofar as general conditions of the other party are applicable and are in conflict with these terms 
and conditions, these terms and conditions shall prevail. 
1.5. For the benefit of foreign clients these terms and conditions also available in English. In case of 
differences between the English and the Dutch text, the Dutch text shall prevail. 
 
 

2. Agreement and quotation 
 
2.1. Unless explicitly stated otherwise, all offers of Story Collective are noncommittal. 
2.2. All Story Collective offers are based on information supplied by or on behalf of the other party. The 
other party is responsible for the accuracy and completeness of this information. Story Collective has 
no obligation to investigate in respect thereto. 
2.3. An agreement between Story Collective and other party is made possible by confirmation by both 
parties, by the ordering of activities by the other party, and by way of Story Collective proceeding to 
the provision of the services and / or goods that are the subject of the offer made by Story Collective 
for that agreement. 
2.4. Additions and / or changes to the contract only bind Story Collective after explicit and written 
acceptance by Story Collective. 
2.5. Story Collective puts together its proposals based on an estimate of the required work hours for 
project preparation, implementation, recording, editing, use of materials and other project related 
matters. Story Collective determines these hours in all fairness. If the other party wishes additions or 
amendments to the agreement to be made, or wishes that additional activities take place that are not 
yet included in the offer, the corresponding additional amount of hours made will be charged on top of 
the invoice amount agreed upon in the quotation, based on the rates resulting from the quote. 
2.6. Unless expressly agreed in writing, the other party shall, in addition to the agreed fee between the 
other party and Story Collective, also be obliged to compensate Story Collective for the performance of 
the contract costs incurred, including costs of licenses and other fees charged by suppliers. If that fee 
per copy exceeds EUR 250,- and that cost is not included in the originally agreed fee, Story Collective 
will then inform the other party before making these costs. 
2.7. All prices are exclusive of sales tax, other levies imposed by the government and any packaging and 
shipping costs. 
 
 

3. Payment 
 
3.1. All invoices must be paid by the other party within thirty (30) days after date of invoice. If payment 
is not made within the applicable period, the other party is legally in default without prior notice being 
required. 
3.2. Costs incurred by Story Collective to recover its claim against the other party are fixed at fifteen 
percent of the principal amount of the claim, with a minimum of EUR 250,-, except in that the other 
party can be held to reimburse the actual costs incurred by Story Collective instead of that percentage 
of the principal amount. The subsequent collection costs and interest will be recovered from the other 
party. 
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3.3. Story Collective is always entitled to claim security for the timely payment by the other party. If the 
other party does not cooperate or does not cooperate in due time with requested security, Story 
Collective is entitled to suspend the provision of services and / or goods. 
3.4. If the agreement between the other party and Story Collective is made, half of the agreed amount 
will be charged to the other party. After completion, the remaining amount will be charged to the other 
party. Each payment is intended to settle the oldest outstanding invoice. 
3.5. If a contract is moved or canceled less than 48 hours before the start of a day of shooting, Story 
Collective will charge 50% of the agreed amount. 
3.6. The other party will in no way have claim to discount, settlement or suspension. 
 
 

4. Performance of the assignment 
 
4.1. Story Collective carries out assignments to the best of her knowledge and ability on the basis of the 
agreement made. 
4.2. For each assignment, the other party shall designate one contact person. All communication 
between Story Collective and the other party goes through this person. The contact person has the 
responsibility to act in the name of the other party. 
4.3. Story Collective has the right to commission third-party activities. 
4.4. The singular exceeding of a delivery deadline does not bring Story Collective in default and, unless 
by intent or gross negligence of Story Collective, does not give the other party the right to terminate 
the agreement. The parties will then enter into negotiations as soon as possible in order to establish a 
new delivery deadline. 
4.5. If it is agreed that the agreement will be executed in phases, Story Collective can suspend 
implementation of those parts belonging to a following phase until the other party has approved the 
results of the preceding phase. 
4.6. During recording and editing, Story Collective has the right to apply changes with respect to the 
script discussed with the other party. 
4.7. The other party is entitled to one correction round in order to adjust the edited film. Subsequent 
corrections will be charged to the other party, based on the rates resulting from the quotation. 
 
 

5. Force majeure 
 
5.1. If, as a result of force majeure, Story Collective cannot in a reasonable or timely fashion fulfill its 
obligations under the agreement, including any agreed warranty obligation between other party and 
Story Collective, those obligations will be suspended until Story Collective is again able to complete the 
obligations in the agreed manner, without Story Collective being in default with respect to the 
performance of those obligations and without the possibility that Story Collective can be held liable for 
damages. 
5.2. Force majeure is defined as, but not limited to: (i) force majeure of Story Collective suppliers, (ii) 
the improper performance of obligations by suppliers prescribed to Story Collective by the other party, 
(iii) inadequate materials, goods or software of the other party or others whose use is prescribed by the 
other party to Story Collective, (iv) government measures, (v) electricity failure, (vi) failure of the 
internet, computer or telecommunication facilities, (vii) war, (viii) manpower, (ix) strike, (x) general 
transport problems, (xi) the unavailability of one or more employees or (xii) other stagnation in the 
normal course of business within its operations and (xiii) natural disasters. 
5.3. If the situation referred to in the first paragraph occurs for a period longer than ninety days, the 
other party is entitled to terminate the contract in writing; in whole or in part and with immediate effect. 
In that case, that which has already been performed by Story Collective at the time of termination will 
be reimbursed proportionately. 
 
 

6. Retention of title 
 
6.1. Unless expressly agreed otherwise in writing, all materials used and / or made available to the other 
party by Story Collective in the implementation of the agreement, including but not limited to tapes, 
pictures and other goods, remain property of Story Collective or its suppliers, even if the other party 
has paid compensation for their development or acquisition by Story Collective. 
6.2. Upon termination of the agreement the other party shall, at the first request of Story Collective, 
provide full cooperation, free of charge, in the removal by Story Collective of the materials referred to in 
the preceding paragraph, or the other party shall, at the discretion of Story Collective, on the first  
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request of Story Collective return all materials in its possession to Story Collective. If Story Collective 
requests the other party to destroy its copies of the materials after the end of the license, the other 
party shall proceed to do so and certify in writing to Story Collective that the destruction has occurred. 
6.3. If the other party and Story Collective have agreed that Story Collective transfers ownership of 
goods to the other party, Story Collective will only transfer the property as soon as the other party has 
settled all amounts due, including not yet due amounts, interest and costs. 
 
 

7. Intellectual property / Right of portrayal  
 
7.1. Unless explicitly agreed otherwise in writing, Story Collective retains all copyrights, database rights, 
trademark rights and other (intellectual and industrial) property rights with respect to what it used in, or 
developed for, the agreement or that it otherwise used or developed (including works within the 
meaning of the Copyright Act) in the implementation of the agreement. 
7.3. The other party shall only be entitled to to disclosure, reproduction and / or amendment of the 
work delivered and / or made available by Story Collective if and insofar expressly agreed in writing 
between the other party and Story Collective or if it reasonably arises from the scope of the agreement. 
7.4. Raw footage remains the property of Story Collective and may be used by Story Collective and / or 
sold to third parties, taking into account the reasonable foreseeable interests of the other party. Story 
Collective has no obligation to retain the raw footage. 
 
 

8. Liability 
 
8.1. Story Collective is not liable for damages, direct or indirect, in any form – whether or not caused by 
third parties – suffered by the other party, unless this damage is caused by intent or gross negligence 
on the part of Story Collective. 
8.2. Only if and insofar as in any particular case it was held that the exclusion of liability in the first 
paragraph is unreasonably onerous, the liability of Story Collective towards the other party for any 
failure to perform, together with all unlawful acts committed by Story Collective, is limited to the 
amount of the payable fee by the other party to Story Collective (excluding VAT), lessened by the fee 
Story Collective charged the other party for goods and / or services of third parties, for the agreement 
to which the failure(s) apply or, in the case of an unlawful act, the agreement between the other party 
and Story Collective. 
8.3. In the case of a continuing contract the height of the maximum liability of Story Collective referred 
to in the preceding paragraph shall take the agreed sum per calendar year determined under this 
agreement into account. The total liability of Story Collective in case of a continuing contract is in any 
case limited to EUR 25.000,- 
8.4. Under any circumstances, Story Collective is not responsible for: 
a) damage for the other party or third parties, resulting from the provision of incorrect or incomplete 
information by the other party, or otherwise resulting from an improper act or omission of the other 
party or persons appointed by the other party or persons whom the other party is otherwise 
responsible for; 
b) mutilation, destruction or loss of data; 
c) damage for the other party or third parties resulting from an act or omission by auxiliary persons 
appointed by Story Collective (employees of Story Collective not included), even if they are employed 
by an organization affiliated with Story Collective; 
d) indirect or consequential damages for the other party or third parties, including but not limited to 
damage due to business interruption, lost profits, lost savings, loss of goodwill, loss in connection with 
the use of matter prescribed by the other party to Story Collective, materials or software from third 
parties and damage relating to involvement of suppliers prescribed by the other party to Story 
Collective. 
8.5. Story Collective is not liable for damage or loss of data or goods in transit or during their 
transmission, whether transport or shipment is made by or on behalf of the other party, Story Collective 
or third parties. 
8.6. the other party will take adequate measures to prevent and limit the consequences of shortcomings 
in the realization of the agreement by Story Collective. 
8.7. Story Collective always has the right, if and to the extent possible, to undo or limit the damage of 
the other party by recovery or improvement of inadequate services and / or goods. Story Collective 
also always has the right, instead of still fulfilling its commitments, to pay for the damage for which it is 
liable due to breach of the agreement. 
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8.8. A claim for compensation must be submitted to Story Collective within two months after the other 
party has discovered or could reasonably have discovered the damage, failing which the other party’s 
right to compensation expires. 
8.9. The other party indemnifies Story Collective against all damages, losses, costs, claims of any nature 
whatsoever arising from the (imminent) failure to fulfill and / or properly fulfilling of any obligation, 
insurance and / or warranty contained in this agreement including claims of shareholders, directors and 
staff of the other party, as well as affiliated legal entities and businesses and others involved in the 
organization of the other party relating directly or indirectly to the implementation of the agreement. 
8.10. The other party indemnifies Story Collective against all damages, losses, costs, and claims of any 
nature whatsoever arising from third parties, including liability with respect to any infringements of third 
party rights, including but not limited to copyrights, trademark rights and rights regarding personal 
data, due to the implementation of this agreement by Story Collective, if those claims arise from the use 
of property and / or personal data owned by third parties at the request of the other party. 
 
 

9. Termination and cancellation 
 
9.1. Story Collective is entitled to terminate the contract, in any event, within fourteen days after the 
realization thereof by the other party without becoming liable for damages. 
9.2. Story Collective can terminate the agreement without becoming liable for damages without prior 
formal notice per immediate termination (whether fully or partially) if (without hereby giving an 
exhaustive list): 
a) the other party fails to meet its payment obligations; 
b) the other party requests suspension of payments; 
c) the other party is declared bankrupt; 
d) the other party is a legal entity and is dissolved. 
9.3. If the agreement is terminated the other party shall be obliged to immediately pay the fee payable 
to Story Collective, including but not limited to the reimbursement of expenses Story Collective has 
created for the execution of the agreement and the preparation thereof, as well as the part of the 
agreed fee which is relatively equal to that portion of the agreement as was performed before the 
termination to the extent that this does not consist of aforementioned costs. 
9.4. In case of termination due to a breach of the contract by the other party, the other party shall be 
liable for all damages, direct or indirect, in any form whatsoever, that Story Collective suffers due to the 
dissolution. 
9.5. The termination or dissolution of the contract do not relieve the other party or Story Collective 
from their ongoing obligations therefrom. The termination or dissolution of the contract expressly does 
not relieve the other party or Story Collective from the provisions relating to liability, disclaimers, 
applicable law and jurisdiction and other provisions which by their nature are intended to continue after 
termination or dissolution. 
 
 

10. Final Provision 
 
10.1. All agreements and obligations arising between Story Collective and the other party are governed 
by Dutch law. 
10.2. Any disputes arising out of or related to an agreement between Story Collective and the other 
party shall, to the exclusion of any authority whatsoever, be submitted for settlement to the competent 
court of the district of the Amsterdam Court. 
 
 
Amsterdam, January 15 - 2015 
 


