
 

 

 

 

 

Offerte 
Offertes geleverd door CMP (Cool Monkey Producties) zijn kosteloos en vrijblijvend. Alle 

genoemde tarieven en kosten zijn exclusief btw. Pas na schriftelijke goedkeuring van de offerte 

zal het project of zullen de werkzaamheden starten. Het genoemde totaalbedrag op de offerte 

betreft alleen de genoemde aantallen en producten op de offerte. Wanneer u afwijkt van het 

genoemde aantal zullen deze aanvullend in rekening gebracht worden.  

Annulering 
U mag een project kosteloos annuleren zolang er nog geen werkzaamheden zijn uitgevoerd of 

producten en of activiteiten zijn gereserveerd.  

Wanneer u binnen twee weken voor geplande opnames of werkzaamheden een project of 

draaidag annuleert zullen er eventueel kosten in rekening gebracht worden. Dit bedraagt de 

kosten voor: 

- Reeds aangekochte (digitale) stockmaterialen 

- Reserveringskosten voor apparatuur en/of personeel 

- Kosten voor reeds voltooide werkzaamheden betreffende voorbereidingen zoals het maken van 

o.a.: scripts, planningen, callsheets, moodboards, montage previews.  

De kosten voor annulering zullen niet meer dan 30% van het totale offerte bedrag zijn, te 

vermeerderen met de kosten van voltooide of reeds aangeleverde (digitale) producten. 

Cool Monkey Producties kan het project en alle werkzaamheden kosteloos annuleren als u: failliet 

gaat, onder curatele gesteld wordt, als u één of meerdere (voorgaande) projecten niet of 

onvolledig heeft betaald. Of als u één of meerdere afspraken niet of onvolledig bent nagekomen. 

Betaling 
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Betalingen 

dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden. 

Alle facturen hebben een betalingstermijn van 14 dagen. Wanneer u binnen dit termijn niet 

betaald zal u er tweemaal schriftelijk aan herinnerd worden. Daarna wordt de factuur 

overgedragen aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten van invordering, zowel gerechtelijk 

als buitengerechtelijk, zijn voor uw rekening van met een minimum van € 250,--. 

  



 

 

 

 

 

Beeldrechten 
De (publicatie) rechten van het geproduceerde (beeld)materiaal zullen zijn de eigendom van de 

opdrachtgever na betaling van alle facturen. Tot de betaling volledig is voldaan blijven de rechten 

in handen van CMP als (uitvoerend)producent. Bij uitblijving van volledige betaling zullen de 

rechten in handen blijven van CMP en kunnen er (extra) kosten in rekening gebracht worden voor 

het onrechtmatig publiceren van het materiaal. 

 


