
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ARTIESTEN 

 

1. Algemeen 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1. Artiest: ieder dier,verantwoordelijke van het dier, ondermeer modellen, figuranten, die door 

tussenkomst van AnimalCasting werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een 

opdrachtgever. 

1.2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, waarmee AnimalCasting in een contractuele 

relatie treedt naar aanleiding van een opdracht voor bepaalde werkzaamheden dan wel activiteiten, 

waaronder en niet uitsluitend: Producenten, Omroeporganisaties, Evenementenbureaus 

1.3. Boeking: opdracht-, order-, bemiddelings- of boekingsovereenkomst. 

1.4. Inschrijving: het opnemen van foto’s en andere gegevens van de artiest in het register van 

AnimalCasting. 

2. Inschrijving 

2.1. Een ingeschreven Artiest verklaart dat AnimalCasting gerechtigd is ten behoeve van 

Opdrachtgever op te treden en te bemiddelen en namens de Artiest boekingsovereenkomsten af te 

sluiten, dit na de artiest hierover te hebben bericht. 

 

2.2. Inschrijving van Artiest bij AnimalCasting geschiedt voor onbepaalde tijd. Bij inschrijving, en 

verder jaarlijks op verzoek, dient de artiest (minimaal) twee, door SRC geschikt geachte, foto's te 

overleggen en AnimalCasting van alle, door AnimalCasting nodig geachte, relevante persoonlijke 

informatie, naar waarheid verstrekt, te voorzien.  

2.3. De ingeschreven Artiest dient AnimalCasting tijdig, schriftelijk/per e-mail, op de hoogte te 

brengen/houden van uiterlijke veranderingen, adreswijzigingen, vakantie, langdurige ziektes en 

overlijden, et cetera.  

2.4. Door Artiest verstrekt fotomateriaal wordt, tenzij anders overeengekomen, bij inschrijving 

eigendom van AnimalCasting en zal alleen worden gebruikt voor boekingsdoeleinden. 

2.5. De beslissing om een artiest al dan niet in het bestand van AnimalCasting in te schrijven, dan wel 

een Artiest uit te schrijven, berust geheel bij AnimalCasting en hoeft niet door haar te worden 

gemotiveerd. Aan een inschrijving kan Artiest niet het recht ontlenen om voor werkzaamheden door 

AnimalCasting te worden opgeroepen. 

2.6. Indien een ingeschreven Artiest niet uiterlijk binnen vijf werkdagen na inschrijving bij 

AnimalCasting schriftelijk tegen deze voorwaarden heeft gereclameerd, wordt de artiest geacht 

volledig met de inhoud daarvan te hebben ingestemd. Het niet voldoen aan enige in deze 

voorwaarden genoemde bepaling of uit nadere overeenkomst voortvloeiende verplichting kan leiden 

tot uitschrijving bij AnimalCasting onverminderd, behoudens wettelijke bepalingen, de rechten van 

AnimalCasting Artiest aansprakelijk te stellen voor enige door haar geleden schade, van welke aard 

ook. 

 

 



3. Boekingen 

3.1. Tenzij anders door AnimalCasting en/of Opdrachtgever wordt bepaald, dient Artiest -bij wijze 

van fatale termijn- tenminste dertig minuten voor het begin van de werkzaamheden op de 

aangegeven plaats aanwezig te zijn. Bij repetities, opnamen en/of uitzending moeten de 

aanwijzingen van de Opdrachtgever en van AnimalCasting worden opgevolgd.  

3.2. Het is Artiest niet toegestaan om in het openbaar en in het bijzonder aan de pers enige 

mededeling te doen met betrekking tot de verrichte of de te verrichten werkzaamheden. Alle 

informatie met betrekking tot AnimalCasting en haar Opdrachtgevers, waarvan u weet of redelijker 

wijze zou kunnen weten dat deze niet voor derden is bestemd dan wel dat de niet als denkbeeldig te 

verwaarlozen kans aanwezig is dat die informatie via bedoelde derden in de openbaarheid komt 

dient u geheim te houden, tenzij AnimalCasting anders besluit.  

3.3. Indien de Artiest de verplichtingen die voortvloeien uit de boeking niet (voldoende) nakomt, 

heeft AnimalCasting het recht de overeenkomst te ontbinden en het honorarium niet of slechts 

gedeeltelijk uit te betalen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding volgens de wet.  

3.4. In geval van een onderbreking van de werkzaamheden van Artiest ten gevolge van onvoorziene 

omstandigheden, kunnen de werkzaamheden worden verlengd met de tijd van de onderbreking 

zonder dat AnimalCasting tot enigerlei extra vergoeding is gehouden.  

3.5. Artiest verplicht zich naar beste kunnen de werkzaamheden te verrichten met inachtneming van 

eventueel schriftelijk kenbaar gemaakte overheidsvoorschriften en de ter plaatse van het optreden 

geldende Algemene Politie Verordening, voor zover deze afwijken van normale gangbare 

voorschriften en verordeningen. 

3.6. Artiest verplicht zich bij boeking tot: - het bezitten van alle vereiste papieren die voor de 

werkzaamheden nodig zijn, zoals tewerk stellings- en verblijfsvergunningen - het verschaffen van alle 

noodzakelijke informatie voor een correcte loonverwerking, zoals ingevulde en ondertekende 

loonverdelingsverklaringen, bank- en/of gironummers, MBV-formulieren en het sofi-nummer; - het 

overleggen van een afdoende medische verklaring aan AnimalCasting in geval van ziekte op het 

tijdstip van de geplande werkzaamheden; - het zorgdragen voor een afdoende Wettelijke 

Aansprakelijkheidsverzekering; - (indien toepasselijk) het zorgdragen voor tijdige toezending aan de 

Opdrachtgever of AnimalCasting van bladmuziek en muziekcassettes met gezongen repertoire ter 

voorbereiding van een optreden met orkestbegeleiding. 

3.7. Artiest vrijwaart AnimalCasting voor aanspraken van derden verband houdende met zijn 

werkzaamheden. De Artiest garandeert AnimalCasting dat door het aanvaarden van deze uitnodiging 

Artiest geen inbreuk maakt op rechten van derden en Artiest verder niet gebonden is aan enige 

verplichting, nu of in de toekomst, waardoor de Artiest zou kunnen worden verhinderd in het 

uitvoeren en naleven van verplichtingen die u hierbij jegens AnimalCasting hebt aanvaard. Deze 

vrijwaring wordt niet geëist ten aanzien van de rechten van derden, welke AnimalCasting reeds door 

een directe overeenkomst met deze derden en hun vertegenwoordigers hebben verworven, alsmede 

alle rechten van derden op werken, welke in onze opdracht door u zullen worden uitgevoerd.  

3.8. Het is Artiest niet toegestaan om tijdens de opname(n) handels-, merk- en/of bedrijfsnamen te 

noemen danwel daarnaar op directe of indirecte wijze te verwijzen, behoudens uitdrukkelijk verzoek 

daartoe van Opdrachtgever of AnimalCasting. 

 



3.9.Het is Opdrachtgever en/of Artiest en/of anderen bij de opdracht betrokkenen niet toegestaan 

zonder goedkeuring en buiten medeweten van AnimalCasting, na eenmaal met elkaar door 

AnimalCasting in contact gebracht, elkaar direct of indirect te benaderen of te contracteren. Indien 

zulks toch geschiedt is Artiest vijftig procent van het honorarium aan AnimalCasting verschuldigd dat 

verdiend had dienen te worden indien de contracten geheel via AnimalCasting waren gesloten. 

3.10. Buiten de periodes dat een talent voor de uitvoering van werkzaamheden door AnimalCasting 

is geboekt, heeft AnimalCasting jegens Artiest geen enkele verplichting van welke aard ook, 

behoudens nakoming van nog uit eerdere overeenkomst bestaande verplichtingen.  

4. Annuleringen 

4.1. AnimalCasting heeft recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke 

tussenkomst te beëindigen dan wel de vergoeding geheel of gedeeltelijk in te houden, zonder dat 

AnimalCasting tot enige schadevergoeding gehouden is, indien: 

• voortspruitende uit het aanvaarden van de boeking, Artiest zijn verplichtingen niet tijdig of niet 

voldoende nakomt of de prestatie onvoldoende is, zulks uitsluitend ter beoordeling van 

AnimalCasting; 

• uw medewerking op artistieke gronden onacceptabel is, zulks uitsluitend ter beoordeling van 

AnimalCasting: 

• u in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel, indien u 

middels een vennootschap deze overeenkomst aangaat, deze vennootschap onwillig wordt 

ontbonden;  

• er sprake is van een zodanige verandering van omstandigheden dat deze overeenkomst naar 

redelijkheid en billijkheid behoort te eindigen. 

4.2. Indien de werkzaamheden -op de overeengekomen tijd- niet kunnen doorgaan of vervallen en 

AnimalCasting en Opdrachtgever derhalve van de prestatie van Artiest geen gebruikt maakt, is 

AnimalCasting geen vergoeding verschuldigd. De werkzaamheden welke alsdan reeds verricht zijn 

zullen naar rato worden vergoed.  

4.3. Het is Artiest niet toegestaan een overeenkomst binnen achtenveertig uur voor aanvang van de 

werkzaamheden te annuleren. Indien u door enigerlei oorzaak bent verhinderd mede te werken, 

dient u AnimalCasting onverwijld hiervan op de hoogte te stellen. Bij het niet of niet tijdig verschijnen 

van Artiest bij de werkzaamheden heeft AnimalCasting het recht deze overeenkomst te ontbinden, 

zonder dat AnimalCasting tot enige vergoeding zal zijn gehouden. In een dergelijk geval verbeurt 

Artiest voorts een boete aan AnimalCasting van vijftig procent van het overeengekomen honorarium.  

5. Honorarium 

5.1.Het honorarium wordt door AnimalCasting vastgesteld en kan afhankelijk zijn van ervaring 

alsmede de aard en de omvang van de werkzaamheden.  

5.2. Alle bedragen zijn bruto. Op de vermelde vergoeding zullen alle eventueel verschuldigde 

loonbelasting en premies in mindering worden gebracht, maar voor een figuratie-vergoeding per dag 

geldt het bovenstaande niet: in casu is de Artiest geen arbeidsverhouding aangegaan.  

5.3. Indien AnimalCasting op basis van de door de Artiest gepresenteerde feiten omtrent diens 

zelfstandigheid/ondernemerschap heeft afgezien van inhouding van belasting en/of sociale premies, 

en fiscus en/of bedrijfsvereniging later concluderen dat inhouding en afdracht ten onrechte 

achterwege zijn gebleven, zal AnimalCasting alle daaruit voortvloeiende kosten, onder andere 

naheffingen, rente, boetes en kosten van juridische bijstand, op de betreffende Artiest kunnen 

verhalen. 



5.4. Indien deze overeenkomst en/of bewijs van vergoeding niet binnen vijf werkdagen na 

dagtekening door AnimalCasting van Artiest voor akkoord ondertekend retour is ontvangen, heeft 

AnimalCasting het recht haar aanbod eq deze overeenkomst vervallen te verklaren. Artiest heeft dit 

recht niet.  

6. Exclusiviteitsrechten 

6.1. Het aangaan van deze overeenkomst houdt in dat de Artiest tegen de aan ommezijde vermelde 

vergoeding zijn rechten (voor zover Artiest op zijn bijdrage enig recht van intellectueel en/of 

industrieel eigendom, daaronder begrepen auteursrechten, waaronder mede bedoeld de rechten als 

omschreven in de artikelen 16c tot en met l6g en de artikelen 45a tot en met 45g van de Auteurswet 

1912, en/of Naburige rechten, welke ook, zou kunnen doen gelden) geheel en onvoorwaardelijk aan 

AnimalCasting overdraagt. Artiest verleent derhalve hierbij aan Opdrachtgever of AnimalCasting het 

recht zijn prestatie naar inzicht en goeddunken van Opdrachtgever of AnimalCasting te exploiteren.  

6.2. Onder exploitatie wordt onder meer begrepen het opnemen/openbaar maken en 

verveelvoudigen van de prestatie/uitvoering, al dan niet in bewerkte vorm, het 

reproduceren/bewerken van de opname van de prestatie/uitvoering, het samplen en/of playbacken 

en/of nasynchroniseren daarvan, het (doen) uitgeven van alle breedteformaten film, videobanden en 

cassettes, videoplaten, CD-video's, CD-i, geluidsbanden, films, band-dia, fotografieën, holografieën, 

driedimensionale afbeeldingen, digitale- en computervastleggingen en weergaven daarvan en andere 

beeld- en geluidsdragers zoals breedbeeld-HDTV, CD-Rom, computernetwerken (bijvoorbeeld 

Internet) en interactieve TV met daarop de opname van de prestatie/uitvoering of van een 

reproductie/bewerking daarvan, het (doen) merchandisen, verkopen, verhuren, uitlenen, afleveren 

of anderszins verspreiden of in het verkeer brengen van de opname van de prestatie/uitvoering of 

van een reproductie/bewerking daarvan, dan wel het voor die doeleinden invoeren, aanbieden of in 

voorraad hebben, het (doen) uitzenden op welke wijze en hoe vaak dan ook of anderszins 

openbaarmaken of verveelvoudigen, op welke manier ook, van de opname van de prestatie-

uitvoering of van een reproductie/bewerking daarvan.  

6.3. Onder uitzenden wordt ondermeer verstaan elke vorm van verspreiding van informatie in beeld 

en/of geluid of anderszins, daarbij inbegrepen doorgifte/overbrenging via antennesystemen, 

satellietsystemen, kabelsystemen, bijvoorbeeld in het kader van abonnee- en pay-tv, pay-per-vieuw 

en/of closed circuit en tevens herhaalde uitzendingen en/of van compilatieprogramma’s. 

6.4. Vergoeding voor de overdracht en voor iedere vorm van exploitatie als bedoeld in dit artikel 

word geacht te zijn begrepen in de overeengekomen vergoeding. 

6.5. Artiest doet hierbij tevens afstand van de rechten genoemd in artikel 5 lid 1 onder a,b en c van 

de wet op de naburige rechten en van de rechten genoemd in artikel 25 aanhef en onder a ,b en c en 

artikel 45e aanhef en onder a,b en c van de auteurswet 1912. 

6.6. Artiest gaat onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat de beslissing omtrent het geheel of 

gedeelte of geheel niet uitzenden van de presentatie berust bij AnimalCasting en haar 

Opdrachtgever. 

6.7. AnimalCasting dan wel Opdrachtgever heeft het recht de in dit artikel bedoelde rechten geheel 

of gedeeltelijk over te dragen aan derden dan wel licenties te verlenen aan derden. 

 

 



7. Aansprakelijkheid  

7.1. Artiest dient zelf zorg te dragen voor een WA verzekering en een verzekering tegen persoonlijke 

ongevallen. AnimalCasting kan uit dien hoofde jegens de Artiest geen enkele aansprakelijkheid 

aanvaarden, behoudens ingeval er sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van 

AnimalCasting. AnimalCasting zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor het verlies van, of 

schade aan de persoonlijke eigendommen van Artiest. 

7.2. Artiest staat ervoor in dat de door hem mee te nemen zaken die nodig zijn voor de verrichting 

van zijn werkzaamheden, zich in goede staat bevinden en voldoen aan normaal te stellen 

veiligheidseisen. Artiest draagt zelf zorg voor een afdoende verzekering van deze zaken. 

7.3. Indien AnimalCasting uit hoofde van toerekenbaar niet nakomen aansprakelijk zijn voor enige 

schade geleden door Opdrachtgever of derden, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot een 

bedrag van tweemaal de hoogte van het met Opdrachtgever overeengekomen tarief terzake van de 

opdracht, exclusief eventueel overeengekomen additionele kosten. 

7.4. Artiest vrijwaart AnimalCasting voor alle aansprakelijkheid welke de bedrijfsvereniging en/of 

belastingdienst eventueel jegens AnimalCasting zou doen blijken gelden.  

7.5. AnimalCasting is niet aansprakelijk voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van 

Artiest op weg naar/van de opnameplaats en tijdens opnamen. 

8. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) 

AnimalCasting is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen 

Diensten, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: oorlogsgevaar, 

staat van oorlog en staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere 

machtsovername en plunderingen in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere 

arbeidsconflicten elders voor zover AnimalCasting daardoor in zijn dienstverlening wordt gehinderd, 

kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, en meer in het 

algemeen elke oorzaak die redelijkerwijze niet aan AnimalCasting kan worden toegerekend. Onder 

overmacht wordt mede verstaan een niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van 

AnimalCasting en/of derden die AnimalCasting voor de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt. 

Het voorgaande laat onverlet de verplichting van AnimalCasting zoveel mogelijk te proberen 

overmachtsituaties te voorkomen en te vermijden. Ingeval van overmacht aan de zijde van 

AnimalCasting worden haar verplichtingen opgeschort. 

9. Geheimhouding 

9.1. AnimalCasting is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke 

informatie die is verkregen van Artiest. Artiest is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten 

aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van AnimalCasting. Beide partijen kunnen 

elkaar terzake ontheffing verlenen. 

9.2. Behoudens schriftelijke toestemming van Artiest is AnimalCasting niet gerechtigd de informatie 

die aan hem door Artiest ter beschikking is gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor 

zij werd verkregen. Behoudens schriftelijke toestemming van AnimalCasting is Artiest niet gerechtigd 

de informatie die aan hem door AnimalCasting ter beschikking is gesteld aan te wenden tot een 

ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. 

9.3. AnimalCasting en Artiest zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door 

hen ingeschakelde derden. 



10. Persoonsgegevens 

De Artiest verleent AnimalCasting door ondertekening van de Overeenkomst ondubbelzinnig 

toestemming voor automatische bewerking van door Artiest opgegeven persoonsgegevens. 

AnimalCasting treft alsdan de nodige maatregelen opdat deze persoonsgegevens - gelet op de 

doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt - juist en nauwkeurig zijn en waarborgt 

Artiest een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van diens persoonsgegevens. 

11. Overdracht, uitbesteden en cederen 

11.1. Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit een Overeenkomst zonder 

schriftelijke toestemming van de wederpartij aan een derde over te dragen, te cederen of uit te 

besteden. Voornoemde toestemming zal niet zonder redelijke grond worden onthouden en er 

kunnen voorwaarden aan de toestemming worden verbonden. 

11.2. Ingeval van contractsovername vrijwaart Artiest AnimalCasting te zake van alle aanspraken van 

derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting 

door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. 

12. Afstand van rechten 

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van AnimalCasting zal de rechten en 

bevoegdheden van AnimalCasting onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand 

van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien 

deze schriftelijk is gedaan. 

13. Conversie 

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter 

op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de 

desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijke 

overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. 

14. Nawerking 

De bepalingen van de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij 

ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en 

partijen beiden blijven binden. 

15. Strijdige clausules 

In het geval deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden 

bevatten, geldende in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden. 

16. Wijziging van een Overeenkomst 

Aanpassing of wijziging van een Overeenkomst zal slechts rechtsgeldig kunnen geschieden bij 

schriftelijke akte die namens beide Partijen is ondertekend. 

17. Toepasselijk recht en forumkeuze 

17.1. Op alle Overeenkomsten tussen Artiest en AnimalCasting is het Nederlands recht van 

toepassing. 

17.2. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die 

verband houden met Overeenkomsten tussen Artiest en AnimalCasting, beslecht door de bevoegde 

rechter binnen het Arrondissement  Amsterdam. 


